
In preajma deschiderii anului!
de învățămînt politic U.T.M
Pregătiri pentru 

deschiderea cursurilor
Stntem tn pragul deschiderii 

•nulul de Învățămînt politic 
U.T.M. In organizațiile de bază 
se fac ultimele pregătiri. Pentru 
a afla stadiul acestor pregătiri la 
uzinele „23 August” din Capitală, 
am avut o discuție cu tov. Dumi
tru Pădure, membru în comitetul 
U.T.M. pe uzină.

— Tn organizațiile noastre de 
secții — mi-a spus el—s-a desfă. 
șurat o vie activitate pentru pre
gătirea deschiderii cercurilor și 
cursurilor politice. Acum s-a ter
minat recrutarea cursanților in 
49 organizații. Anul acesta vor fi 
cuprinși in învățămintul politic 
peste 700 utemiști și tineri, iar 
cadrele de organizație (peste 60 
utemiști) vor fi încadrați in în
vățămintul de partid. Și dacă mai 
adăugăm că peste 100 de tineri 
urmează liceul seral, vă puleți 
face o imagine despre dorința de 
învățătură a tinerilor noștri...

— Desigur, cifrele acestea sînt 
impresionante. Dar ce garanții 
aveți că tinerii vor frecventa cu 
regularitate cursurile, că nu seva 
mai întimpla ca în ceilalți ani. 
cînd...

dar el a ținut totuși să mai adau
ge ceva :

— Să știți Insă că nu toate au 
mers ca pe roate. Unii secretari 
de organizații n-au acordat toată 
atenția pregătirilor pentru deschi
derea anului de învățămînt poli
tic (Grosu Paula de la serviciul 
medical, Jenea ion de la strun
guri mici-mecanică ușoară și Roș
ea Ana de la cantină) și din a- 
ceastă cauză, au rămas în urmă; 
propagandistul Bucă Petre ne-a 
înșelat așteptările. A acceptat cu 
plăcere munca aceasta ca apoi 
să lipsească de la cursurile de 
pregătire și nici n-a ajutat orga
nizația la recrutarea cursanților...

După ce m-a asigurat că des
pre alții nu are nimic rău de spus 
s-a îndreptat grăbit spre una din 
cele trei organizații rămase în 
urmă.

ELENA AMARIEI

„La pomul lăudat 
să nu te duci cu sacul"

— Stați să vedeți. In primul 
rind să încep cu propagandiștii. 
De ei depinde foarte mult asi
gurarea unei activități interesan
te, bogate în conținut a cercurilor. 
De aceea, i-am recrutat cu multă 
atenție. Organizația de partid ne-a 
ajutai incredințînd la 21 de mem
bri și candidați de partid sarcina 
de a fi propagandiști la cercurile 
politice pentru tineret, Mulți din
tre propagandiștii noștri sînt in
gineri și tehnicieni, oameni cu o 
bogată cultură și experiență de 
v.ață. Aproape toți au participat 
la cursurile de instruire de la ca
binetul de partid.

In al doilea rînd o să vă spun 
cite ceva despre felul în care s-a 
făcui recrutarea cursantilor. S-au 
organizat discuții cu viitorii 
cursanți asupra programului fie
cărui cerc în parte, s-a ținut sea
ma de dorința lor și au fost sfă- 
tuiți cunoscîndu-se pregătirea 

au, la care cerc să 
Am discutat pe larg 
cu cei care șovăiau 
cerc și altul. Ne-am 
pe acum la folosirea

tuiți 
pe care o 
se inscrie. 
tnai aies 
între un 
gindit de ____ ._ ......... ..
materialului ajutător (hărți, plan- 
" etc.). Propagandiștii se pre- 

* îmbine munca din 
vizionarea filmelor, ex- 
Dacă fn cercuri se va 
o activitate Interesan- 
frecvența cursanților 

' De
aceea după deschiderea cercurilor 
politice începe bătălia — dacă 
e bine zis — pentru ca'itate. 
Mai mult decit în alți ani în 
anul acesta adjuncții cu invă- 
țătnintul politic au muncit pentru 
deschiderea in bune condlțiuni a 
cercurilor șl cursurilor politice. A- 
cesta este un indiciu că și în 
cursul anului se vor îngriji de 
buna desfășurare a lor. Experien
ța anilor trecuți ne face ca in a- 
nul acesta să acordăm mult mai 
multă atenție felului in care iși 
ridică nivelul politic membrii or
ganizației. In acest sens vom or
ganiza adunări tn care să se dis
cute această problemă, vom ur
mări mai îndeaproape felul fn 
care se pregătesc propagandiștii. 
Aci aș face și o propunere: in 
Jurul uzinei noastre sînt și alte 
uzine șl fabrici mari. (Republica, 
Construcții 215, N.F.B., Ștefan
Gheorghiu și altele). Dacă în 
cursul anului s-ar face pregătirea 
propagandiștilor din toate aces
te organizații la noi, ori tn altă 
uzină apropiată, s-ar realiza o 
frecvență de sută la sută, multă 
economie de timp (care e foarte 
prețios pentru propagandiști ți- 
nind seama că aceștia dețin mun
ci de răspundere In producție) șl 
aceste avantaje ar Influența în 
bine activitatea cercurilor...

După cele aflate am vrut să-mi 
!au rămas bun de la tov. Pădure,

Cînd am sosit la Curtea de Ar
geș era ultima zi a cursurilor de 
propagandiști, organizate de re
giunea U.T.M. Treburile merse
seră destul de bine, cursan- 
ții își însușiseră temeinic cuno
ștințele iar disciplina demonstra o 
organizare perfectă a cursului 
Aceasta se datora în primul rînd 
d rectorului școlii, tovarășul 
Constantin Nica, și în al doilea 
rînd asistenților. Dar tocmai de 
asistenți vreau să vorbesc puțin. 
Printre alții mi s-a recomandat ca 
o bună conducătoare de seminar, 
tovarășa Manole Elena, din Cio- 
frîngeni. Intr-adevăr, seminarul 
ei — numărul 1 — era cel mai 
bun. Asistenta, o fire blîndă dar 
autoritară, cîștigase încrederea și 
respectul propagandiștilor. Disci
plina mergea strună, lecțiile la 
fel; domnea atmosfera aceea de 
prietenie și respect atît de nece
sară studiului. îmi imaginam, nu 
fără bucurie, activitatea intere
santă a cercului pe care avea să-l 
conducă această tovarășă^ în sat 
unde avea să meargă după termi
narea cursului.

Și mi-am făcut timp 
de m-am dus în sat la

Satul Piatra se află 
un vîrf de deal. Prin 
grădinilor și livezilor

Șa < 
gătesc să 
cercuri cu 
pozițiilor, 
desfășura 
ță, atunci 
nu va mai fi o problemă.

într-o zi, 
ea.
așezat pe 
mulțimea 

„______  , cu pruni
sînt risipite casele. Ca să colinzi 
toate ulițele iți trebuie aproape 
o zi. Am mers acolo cu încrede
rea omului care se aștepta să gă
sească multe lucruri frumoase. 
„Ce mai reportaj am să-i trag" 
mă gîndeam. Și admiram frumu
sețea roșiatică a merelor ce-și le
gănau obrajii la soare.

Primii tineri care i-am tntîl- 
nit s-a înlîmplat să fie utemș'i.

— Măi flăcăi, cine e la voi se
cretar? — i-am întrebat eu.

Băieții s-au uitat încruntați la 
mine, apoi unii la alții. Pînă la 
ur»iă au început să se sfădească. 
Unul zicea că e tovarășul Mano
le (care acum e militar), altul că 
e Bănică, vreo cîțiva că e Dia- 
conu. Pînă la urmă m-am lămu
rit. Nu știa nimeni sigur. Șed nță 
nu se ținuse de aproape o jumă
tate de an așa că ei uitaseră șl 
cine le mai era secretar. Mi-a ve
nit greu să-i mai întreb și de al
tele, dar am îndrăznit totuși :

— Dar învățămintul politic 
l-ați început, băieți ?

— Jnvățămîniul ?, se prefăcu 
mirat unul mai șoltic. Păi am ter
minat școala de vreo cinci ani.

— Bine, dar tovarășa Manole 
Elena nu e aici în sat propagan
distă ?

— Ce propagandistă, tovarășe, 
e învățătoare I

In sfîrșit am sosit și la școala 
unde fosta asistentă preda acum 
copiilor. Cum m-a văzut a și ghi
cit pentru ce venisem:

— Pentru învățămintul politic? 
Rău, tovarășe reporter. Aici e ca 
și cînd n-ar fi organizație...

— Cum așa, tovarășă 
dumneata spui asta ?

A lăsat capul în jos. 
țea rușinată, ea cea mai 
sistentă de la cursuri.

— N-ați încercat să recrutați 
tinerii? am Infrebat-o eu.

Manole,

Se slm- 
bună a-

zia- 
știrea 

deschi-

Acuta citeva zile, 
rele au publicat 
despre apropiata 
dere a „Festiva'ului In
ternațional al Modei" or
ganizat de U.C.E.C.OM. 
tn colaborare cu coope
rația meșteșugărească 
din R P. Ungară și R.P. 
Bulgaria.

Intrucît această știre a 
trezit un viu interes, ne
am adresat colectivului 
de organizare a festi-

— Am încercat. Dar aici nici 
secretar nu se știe cine e. Nimeni 
nu mi-a dat concursul. Tovarășii 
de la comitetul raional nu vin pe 
la noi cu lunile. Am merg eu pe 
la fiecare utemist în parte dar ei 
m-au luat cu ale lor. Am încercat 
să-i string pe altă cale, să facem 
o șezătoare, dar tot n-a mers. Așa 
că nu pot face nimic...

Mă uitam la ea și nu-mi venea 
să cred. Optimista, fata care nu 
se lăsa pînă nu rezolva ce-și pu
nea în minte, aici se dăduse în
vinsă.

Mi-am dat seama că singură, 
singurică, nu putuse să răzbească 
îndărătnicia unor tineri.

— De ce nu ceri ajutorul raio
nului. tovarășă Manole ?

M-am gîndit d.ar îmi e ru
șine. Ei nu se așteaptă ca tocmai 
eu să le cer ajutor.

Am plecat dezamăgit gîndin- 
du-mă în sinea mea, că bine a 
spus cine a spus: la pomul lău
dat să nu te duci cu sacul.

Lucrurile însă sînt mai serioa
se. Or fi și în satul Piatra multi 
tineri îndărătnici, indisciplinati și 
neserioși acum, dar asta numai 
pentru că nu s-a îngrijit nimeni 
ca să pună și la ei „ne roate” 
munca organizației U.T.M., care 
să le canalizeze........................
dinile lor pe un 
sitor. Comitetul 
Curtea de Argeș 
stă organizație, mulțumit că are 
acolo pe una din propagandistele 
cele mai bune, a considerat că cu 
asta a rezolvat totul. Dar iată că 
lucrurile nu stau chiar așa. Un 
om singur, oricît de bun ar fi, nu 
poate face mare lucru. Entuzias
mul tovarășei Manole s-a lovit de 
greutăți și s-a topit. Desigur nici 
asta nu e bine. Tinerii sînt însă 
cei care pierd. Cred că ar fi tim
pul ca tovarășii de la Comitetul 
raional U.T.M. Curtea de Argeș 
să pună pe picioare nu numai 
cercul de învățămînt din Piatra 
Ci și activitatea organizației 
U.T.M. care acum trăiește doar 
cu amintirile vremurilor cînd se 
vorbea și despre activitatea ei.

forțele și aptitu- 
drum bun, folo- 
raional U.T.M. 
a neglijat acea-
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Gospodăria de stat din Bu
zău are intinse suprafețe de 
pomi fructiferi. De curînd a 
inceput culesul.

In fotografie : brigada con
dusă de Ion Manea la re
coltatul prunelor. După esti
mările făcute, brigada lui 
Ion Manea va obține 110 va
goane prune de pe suprafața 
ce o are în grijă, in loc de 
88 vagoane, cit era planifi
cat. Foto: AGERPRES

Să ne cunoaștem patria

Tînăra faimă
a bătrînei cetăți

De vorbă cu viticultorii 
din Cotnari

re-

Ajunge să înveți lecția 
pe jumătate?

.Asculttnd atent lecția tn 
clasă, pleci acasă cu ea în
vățată pe jumătate" — sus
țin pe bună dreptate, atit ele
vii. cit și profesorii.

A’u ne tndoini de justețea 
acestei afirmații: totuși nu 
putem trece cu vederea cea
laltă „jumătate" pe care ele
vul trebuie s-o tnve(e folosind 
cartea și eventualele 
luate la ore.

lată Insă că Editura 
tică și Pedagogică din 
obiective și mai pufin 
live n-a /inut seama de acest 
lucru cunoscut șl anul școlar 
a început cu un număr însem
nat de manuale neapărute de 
loc, iar altele tipărite în ti
raje insuficiente.

Așa. de pildă, elevii clasei 
a V-a sînt nevoifi să învețe 
fără manuale de botanică, geo
grafie, muzică, istoria evului 
mediu, fără ca to(i să posede 
culegerea de aritmetică, gra
matică sau limba franceză 
care, deși difuzate tn Bucu
rești, nu au ajuns tuturor.

Elevii claselor ă Vlll-a aș
teaptă cu nerăbdare manualele 
de limba romlnă. istoria anti
că, botanici, geografie, latină, 
geometrie... dar din păcate, 
nerăbdarea le e pusă la grea 
încercare; deei, pînă tn pre
zent n-au apărut cărțile prevă
zute la editură pentru luna 
septembrie (algebra șl geome
tria pentru clasa a Vlll-a, 
geografia pentru a V-a Și a 
VUl-a, botanica de clasa a

notile

Didac- 
motive 
oh ie o

V-a, latina de clasa a Vlll-a, 
engleza de clasa a V-a), atun
ci ce să mai vorbim de teoria 
literară, botanica, istoria anti
că, de clasa a Vlll-a, planifi
cate pentru decembrie ?

Colegii lor dintr-a Vll-a 
ce-i drept, au fost mai noro
coși : manualele ce le sînt tre
buincioase se găsesc spre vin- 
zare.

Din păcate însă unele exem
plare au fost legate neglijent 
ca de pildă, cele de geografie 
tn care, tn locul unor hărți ale 
R P R. se află fie o hartă isto
rică a Europei din secolul 
XIX, fie una politică a lumii, 
destinată clasei a Vt-a. Și toa
te acestea după ce că' nu exis
tă nici atlase R P.R., căci edi
tura nu s-a gîndit nici la ase
menea lucruri utile, cu toate 
că acestea se puteau alcătui 
orlctnd.

Neglijenfa tipografiei este 
de condamnat. Dar mai mare 
este vina editurii care nu și-a 
îndeplinit munca de controlor

Fiind vorba de o cerință pe 
deplin îndreptățită și a cărei 
nerezolvare aduce mari preju
dicii procesului de învățămînt 
pregătirii a mii și mii de 
elevi, credem că, măcar acum, 
tn „ceasul al doisprezecelea" 
se vor lua măsurile necesare 
pentru a nu-i lăsa pe elevi nu
mai cu „jumătate" de lecție 
prinsă, după ureche, la ora 
de curs. ---  --------- ------ —

Viticultorii din Cotnari sînt 
numiți, nu numai prin varietățile 
lor de vin rar întîlnite. cum sînt 
mai a'.es Grasa și Feteasca, dar 
și prin interesul cu care pregă
tesc aceste vinuri. In zilele a- 
cestea podgorenii din Cotnari se 
află abia în pragul cuiesu’ui, dar 
cîte pregătiri au fost necesare 
pînă acum... încă cu 20—25 zile 
înainte de începerea culesului, la 
gospodăria viticolă de stat din 
Cotnari, toate spatiile de prelu
crare și fermentare precum și be
ciurile au fost curățate de praf, 
mucegai și păierijen ș. iar nisipul 
de pe jos a fost în'.ocuit cu un 
altul, desinfectat cu o soluție de 
lapte de var. S-au văruit apoi pe
reții și platformele cu var în care 
s-a adăugat 3—5 la sută piatră 
vînătă și, după ce gurile de aeri
sire au fost astupate, s-a ars, 20 
gr. sulf la metru cub de spațiu.

Cu aceeași grijă s-au pregătit 
vasele pentru cules, hîrdaiele, .co
șurile etc. Atenția cea mai mare 
a fost îndreptată spre utilajul 
propriu zis de vinificare, ca : 
zdrobitori, prese, linuri, pompe, 
motoare, cîntare etc. care au fost 
reparate din vreme, curățate, vop-

Discuțiile romino-iugoslave 
pr vnd fo'osirea ajje'or 

Dunării lingă Porțile dsFier

site, încercate și așezate pe locu
rile definitive. Ca și în celelalte 
rînduri, piesele metalice care vin 
în contact cu mustul au fost cu- 
rățate și vopsite cu lacuri acido- 
rezistente.

După ce mi-a povestit despre 
munca avîntată în aceste lucrări 
a utemiștilor Eremia Carp. Ni
colae Bejenaru, Vasile Cînej. 
Octav Șteiănescu și a altora, tî- 
nărul Dumitru Irinescu, inginer 
oenolog al gospodăriei, a 
adăugat:

„In anul acesta, s-a dat mare 
luptă împotriva manei prin stro
piri. Au fost parcele pe care le-am 
stropit și de cite patru ori. După 
calculele minime, sperăm că vom 
obține o producție medie de 2600 
kg. struguri la hectar, ceea ce 
înseamnă cu aproape 10 la sută 
mai mult față de plan. Dar cel 
mai mult interesează calitatea vi
nului din acest an. In această 
privință s-au și luat unele mă
suri. Strugurii cu pînă la 200 gr. 
zahăr la litru vor fi trecuți la 
prepararea vinurilor superioare 
de masă, iar strugurii care au o 
concentrație de zahăr ce depă
șește 200 gr. la litru vor fi tre
cuți la prepararea vinurilor lico. 
roase. Desigur că după 5 octom 
brie, cînd vom începe vinificația. 
v'zitatorii gospodăriei noastre 
vor avea plăcerea să încerce și 
gustul strugurilor, al mustului 
și, mai tîrziu, calitatea vinurilor”.

PETRE LUNGU

C. MANC1UR

ORȘOVA 28 (De la trimisul 
special Agerpres). ,

La 28 septembrie, pe bordul va
sului „Nicolae Bălcescu” au con
tinuat discuțiile între delegația de 
specialiști romîni condusă de ing 
Popa Stoica, locțiitor al ministru
lui Energiei Electrice și Industriei 
Electrotehnice și delegația de spe
cialiști iugoslavi condusă de ing. 
Cedomir Mihcevici, director gene
ral al Comunității Iugoslave de 
Economie electrică.

Tn cadrul discuțiilor au fost 
abordate probleme tehnice, econo
mice și de investiții, în legătură 
cu avantajele posibile hidro-ener- 
getice. și de. navigație. .

Discuțiile între specialiștii ro- 
mini și iugoslavi continuă.

Pășesc acum din nou prin im
presionanta hală, construită din 
cărămidă aparentă, privesc cu 
nesaț cuptorul electric de la oțe- 
lărie, de parcă l-aș vedea pentru 
întiia oară ; iată, pe gura-i larg 
deschisă, incandescentul lichid se 
revarsă încolăcit, asemenea unui 
șarpe. Admir neobosit lumi
nile de culoare purpurie, ce se 
răspîndesc pretutindeni la forjă. 
Ridic privirea și înainte-mi^ se 
desfășoară cursa panoramică a 
macaralei ce și-a înfipt dinții me
talici intr-o sarcină a cărei greu
tate este exprimată întotdeauna 
numai în tone. Ca să ajung la 
secția mufe străbat o alee lar
gă, curată, mărginită de petunii 
și cîrciumărese.

...Cuptor electric... forjă... maca; 
ra... mufe... Cu 12 ani în urmă 
asemenea cuvinte erau necunos
cute nu numai pentru mulți din
tre cei că-ora le-au devenit acum 
cu adevărat familiare, cît și 
pentru locu torii Tîrgoviștei. Deși 
avea o reputație deorebită da
torită fantu'.ui că fusese cînd- 

scaun domnesc 
,, , centru comer
cial, orașul rămăsese cu totul ui
tat. Dacă pentru Moldova Fălti
cenii constituia prototipul „locu
lui unde nu se petrece nimic", 
apoi pentru Muntenia Ttrgoviștca, 
devenise „orașul pensionarilor”. 
In u-mă cu 12 ani viața se scur
gea în're bătrînele ziduri uniform, 
cenușiu.

Oamenii își făuresc însă. înce
tul cu încetul, o altă viață, și ast
fel bătrîna cetate cunoaște o 
nouă tinerețe. In filele istoriei 
contemporane, Tîrgov'ș'.ea. care a 
înscris în trecut atitea fapte glo
rioase. este chemată să consem
neze evenimente demne de epoca 
noastră, a construirii socialis
mului.

O veritabilă pădure de sonde o 
înconjoară acum Prin arterele 
conductelor de petrol pulsează 
bogățiile smulse adincurilor.

Ca și un organism cu adevărat 
sănătos, plin de vitalitate, orașul 
trebuia insă să respire larg, pu
ternic De aceea, n-a părut sur
prinzătoare ideea, ci numai pro
porțiile ei, ca aci, în apropierea 
exploatărilor petrolifere, să se 
pună temeliile unei uzine cons
tructoare de utilaj petrolifer. Tn 
diferența între vechiul Arsenal 
al Armatei și chiar fostele ate
liere C.F.R., înjghebate după e- 
liberare, și întreprinderea moder
nă de astăzi, echipată cu mașini

torită fantu'.ui 
va cetate de 
și important

și utilaj de mare tehnicitate, iese 
în evidență drumul pe care a în
ceput să meargă vechiul oraș.

...Comunistul Gheorghe Brojbă 
își amintește cu emoție de vesfea 
care o primise atunci, in prima 
jumătate a anului 1950: fabrica 
va incepe să execute primele pro
totipuri de utilaje pentru indus
tria petroliferă.

— Era cu totul și cu totul ceva 
nou. Nu că ne-ar fi fost teama ci 
n-o să reușim, dar tot ne mai 
sfredelea ghimpele îndoielii N-a 
fost ușor, bineînțeles... Strun
garul Ion Crăciun, frezorul Cons
tantin Butoi, mecanicii Nicolae 
Hanțoș și Vasile Costea nu mai 
pridideau cu drumurile pe la tur
nătorie.

— Și de ce nu-și găseau as- 
timpăr ?

— Gîndește-te: ei, cei dinții, 
trebuiau să strunjească, să fre
zeze și să monteze reperele pri
mei sondeze pe postamentul că
reia urma să fie fixată marca 
uzinei noastre Lucru de răspun
dere, nu glumă 1 Tocmai de a- 
ceea ii iscodeau pe turnători, ba 
le mai dădeau și cite o mină de 
ajutor, ca să primească din timp 
piesele. Era în joc însuși renu- 
mele lor de buni muncitori și 
nici nu se gindeau să se facă 
cumva de rușine.

Și tovarășul Gheorghe Brojbl 
povestește pe îndelete, înflăcă
rat că izbînda a fost pînă 
la urmă de partea constructo
rilor. Nu uită să adauge că la 
probele făcute sondeza a dat re
zultate bune și astfel s-a început 
lucrul în serie. Așa au luat dru
mul schelelor cele mai tinere mlă- 
dițe ale uzinei metalurgice, care 
a fost profilată pentru confecțio
narea utilajelor petrolifere

Pentru ca uzina să poată 
față sarcinilor încredințate, 
buia ca aproape totul să fie 
de la început Putea fi oare
ba să execuți asemenea agregate 
cu utilajul moștenit de la Arse
nalul Armatei ? Nicidecum.

Nu-i deci de mirare că din sta
ția C F.R. au început să soseas
că tot mai multe vagoane Tn 10 
ani, impiegații de mișcare de aici 

atîtor
garnituri cite se îndreptau acum 
spre calea ferată uzinală Din 
pîntecele uriașe ale lăzilor afla- 

Corespondent
EMILIAN GEORGESCU

fzce 
tre- 
luat 
vor-

nu dăduseră „cale liberă"

(Continuare In pag. 3-a)

Drumul revoluționar

Amănunte despre Festivalul
v _ • v v n dr 1 •Internațional al Modei

valului pentru a obține 
o serie de amănunte.

Pe tov. H. Waldner, 
directorul Direcției tex
tile. confecții, piele, în
călțăminte și artă popu
lară din U.C E.C.O.M. și 
actualul conducător al 
colectivului de organiza
re a festivalului, I am 
găsit în micul său birou. 
Era împreună cu Nicolae 
Hanganu și Zoie Marce
la. membri ai acestui co
lectiv. Intrucît se aflau 
in ..temă", dorința noas
tră a fost îndată îndepli
nită.

— Vă rugăm să ne dațl 
unele amănunte în ceea 
ce privește organizarea 
Festivalului Internațional 
al Modei.

— Cu plăcere I Tn pri
mul rind trebuie știut că 
festivalul se va desfășu
ra la București în sala 
sporturilor de la Floreas- 
ca. în zilele de 4—7 oc
tombrie. Pentru dumini
că 7 octombrie e progra
mat un matineu la ora 
10 dimineața Tn țară, 
Festivalul International 
al Modei se va desfășura 
în zilele de 9 și 10 oc
tombrie la Iași, la 12 oc
tombrie la Clui. la 13 și 14 
octombrie la Oradea și la

17—18 octombrie la Cra
iova. Ținînd seama 
un astfel de festival se 
organizează pentru pri
ma oară în țara noastră 
ne-am străduit In primul 
rînd să realizăm o colec
ție de modele cît 
bogată, cu tot ceea ce 
este nou în acest dome
niu.
In cadrul Festivalului _ 

Internațional al Modei 
vom avea ocazia de a 
înfățișa publicului cum
părător realizările co
operației din cele trei 
țări. Probabil că vor fi 
prezentate circa 180 mo
dele de îmbrăcăminte și 
încălțăminte pentru fe
mei. bărbați și copii, pro
duse ce pot fi realizate 
prin centrele de comandă 
a confecțiilor din cadrul 
cooperației. Aceste mo- 
dele vor fi expuse într- 
un cadru adecvat unui 
spectacol de amploarea 
unui festival internațio
nal. Timp de aproape 3 
ore vor defila femei, băr
bați și copii purtînd toa
lete ce vor înfățișa cre
ația și munca cooperați- 

a

că

mai

velor meșteșugărești 
celor trei tari.

— Care este stadiul ac
tual al pregătirilor ?

— Toate modelele sînt 
gata. Cooperatorii de la 
„Munca Colectivă" — O- 
rașul Stalin, ,.Artex“-A- 
rad, „Cotex” - Oradea, 
„Casa de mode pentru 
femei" de pe lingă co
operativa „Muncă și Ar
tă" din București, Casa 
de mode pentru bărbați 
a cooperativei „Croitorii 
cooperatori” din Bucu
rești, cei de la coopera
tiva „înainte" și ,.Ciz
marii progresiști” din 
București. precum și 
creatorii de modele pen
tru copii de la „Sporul”- 
Bucureș'i și „Mondiala”. 
Salul Mare și de la mul
te alte unități au trimis 
modelele lor. Așa că cele 
60 de modele, cu care se 
prezintă țara noastră vor 
fi alese din cele aproape 
300 de modele furnizate 
de cooperative. Țin să 
menționez aici o serie de 
creatoare de valoare a 
cooperației noastre: Do. 
rina Radulescu și Sanda 
Dolgan de la Casa de 
mode „București", Olpa 
Peultz de Ia „Artex“-A- 
rad, Maria Eldeuș din 
Cluj și desenatoarea ute- 
mistă Beatrice Gheorghi- 
ța de la Casa de Mode 
din București. Acești co-

operatori au depus efor
turi deosebite 
tarea unor 
mare valoare

Și celelalte 
sînt terminate: 
sporturilor de la Floreas- 
ca, ce va primi pes'e 3000 
de persoane, este de-acum 
amenajata; s-a construit 
un podium special pentru 
prezentarea modelelor, 
iar H. Nicolaide și Fedo
ra Gamberto pun 
punct ultimele texte de 
prezentare artistică 
umoristică. Totodată 
cărui model i se va face 
și o scurtă caracterizare 
a materialului și a liniei 
de creație.

Pentru Festivalul Inter
național al Modei, noi 
pregătim fiecărui specta
tor și cîte o carte poșta
lă cu adresa Comitetului 
de pregătire. în care res
pectivul cetățean poate 
să-și treacă sugestiile, 
propunerile și chiar... co
manda pentru executarea 
modelului ales. Fiecare 
carte poștală va primi 
răspunsul dorit. Tn holul 
sălii va funcționa un bi
rou de informații pentru 
public. Prezentarea festi-

în prezen- 
modele de 
artistică.

pregătiri 
sala

la

și 
fie-

valului în țară se va face 
în cadrul aceluiași pro
gram.

Sintem siguri că Festi
valul Internațional al 
Modei din țara noastră 
se va bucur.a de simpa
tia cetățenilor patriei 
noastre și sperăm să tre
zim in special în rîndul 
tinerilor un larg ecou.

Mulțumindu i tovară 
șului Waldner penlru 
răspunsurile date, i am 
solicitat, pen'ru a pre
zenta cititorilor noștri, și 
citeva fotografii ale unor 
modele noi ce vor fi pre
zentate în cadrul Festiva
lului lată alăturat și a- 
ceste modele, creație a 
destoinicilor noștri co
operatori.

Gll. ANGELESCU
*

Tineretul Popular din Iugoslavia 
este o organizație largă de masă, 
care a strîns în rîndurile sale 
toate păturile tineretului iugoslav. 
Este o organizație cu un trecut 
eroic ș, care dezvoltă astăzi o ac
tivitate bogata și multilaterală 
pentru mobilizarea și educarea ti
nerei generații.

Imediat după primul război 
mondial. în octombrie 1919, a a- 
vut loc Conferința de unificare a 
diferitelor grupe progrrssiste de 
tineret, cu prilejul căreia a fost 
constituită organizația revoluțio
nară: Uniunea Tineretului Comu
nist din Iugoslavia, care, ceva mai 
tîrziu a intrat ca membru în 
K.l M. (Internaționala Comunistă 
a Tineretului).

Uniunea Tineretului Comunist 
din Iugoslavia (S.K.O.J.), a înce
put. imediat după inființare, mun
ca pentru atragerea păturilor 
largi ale tineretului șl a organi
zat o serie de acțiuni contra re
gimului politic reacț'onar.

La doi ani după inființare, îm
preună cu Partidul Comunist și 
Sindicatele independente, S.K O.J. 
a fost interzis și a trebuit să in
tre in ilegalitate. Combinind însă 
formele legale cu cele ilegale in 
muncă, S K.O.J. a continuat acti
vitatea in rîndurile tineretului 
muncitor, la cluburile studențești 
și in societățile culturale și spor
tive.

In condițiile conflictelor sociale 
tot mai ascuțite din țară, in a- 
nul 1929 este dizolvat Parlamen
tul, și așa destul de știrbit, și a 
fost proclamată dictatura monar
histă. A început un nou val de 
arestări ale comun’știlor și mem
brilor S K.O.J.-ului. In această 
perioadă, un exemplu de eroism 
și de mare consecvență revoluțio
nară au oferit cei șase secretari 
ai Comitetului Central al S.K.O.J.- 
ului, care nelăsind steagul luptei 
revoluționare din mtnă, in curs de 
un an de zile au căzut unul după 
altul eroic.

în fața pericolului direct al a- 
gresiunii fasciste, in zilele care au 
precedat prăbușirea vechil Iugo
slavii. S K.O.J,. sub conducerea 
partidului, a elaborat lozinca uni
tății tineretului. încă în 1936, se-

Articol scris special pentru 
„Sclnteia tineretului" de

Dragoliub Naiman

al
a

cretarul Comitetului Central 
S.K.O.J.-ului, Ivo-Lola Ribar, 
spus Intr-o cuvintare : „Tineretul 
trebuie să se unească, deoarece 
atunci cînd avioanele agresorilor 
se vor ivi deasupra orașelor paș
nice — tinerii catolici, republicani, 
socialiști, democrați. creștini și 
comuniști, vor simți aceleași sufe
rințe. Bombele distrugătoare și 
gazele sufocante vor fi la fel de 
mortale pentru tineretul de toate 
orientările șl domeniile de ac.ivi- 
tate, și de aceea, unirea tuturor 
forțelor tinerei generații în lupta 
pentru pace este astăzi o necesi
tate vitală, pentru noi toți, pen
tru intreg tineretul".

Mișcarea progresistă a tineretu
lui din Iugoslavia a indepl.nit cu 
cinste, în această perioadă, sar
cinile sale internaționale. Din Iu
goslavia au plecat 1.203 de luptă
tori, dintre care mai mult de ju
mătate erau tineri, in Spania, iar 
cînd poporul Cehoslovaciei a fost 
amenințat, peste 6">.000 comuniști 
și membri ai S.K.O J.-ului și alți 
tineri progresiști s-au prezentat 
voluntar pentru a pieca în Ceho
slovacia.

Ocuparea țării de către nemți a 
deschis tineretului iugoslav un 
clmp nou și vast pentru aefuni 
revoluționare. După pătrunderea 
in țară, ocupanții 
pentru a înfricoșa 
rezistența. Numai 
pediției germane 
împotriva orașului 
Serbia au fost Împuțeați peste 
7000 de cetățeni, printre care se 
aflau toți elevii din clasele supe
rioare ale liceului împreună cu 
profesorii lor. Asupra t'nerilor 
din Belgrad s-au făcut experiențe 
de eficacitate a gazelor otrăvi
toare, iar in lagăre s-a experimen
tat de asemenea cit poate rezista 
organismul omului fără mîncare 
și băutură.

Ocupanților atit de crunți li s-a 
răspuns imediat cu armele. La

au făcut totul 
și a anihila 

cu ocazia ex- 
de represalii 

Kraguevaț din

chemarea Partidului Comunist 
Iugoslav, încă tn primele zile ale 
ocupației au fost întreprinse ne
numărate acțiuni ale t'neretului 
din aproape toate regiunile Iugo
slaviei. Membrii S.K.OJ.-ului au 
aprins la Belgrad, numai in 10 
zile, aproape 200 de camioane ale 
dușmanului. Tineretul s-a Înca
drat in masă in unitățile de parti
zani. In timpul revoluției popu
lare, tinerii reprezentau 75% din 
luptătorii armatei populare de eli
berare. In timpul războiului au 
murit peste 100.000 membri ai 
S.K.OJ.-ului

Cele mai frumoase cuvinte de 
recunoștință pentru participarea 
la revoluție și in război le-a a- 
dresat tineretului tovarășul Tito. 
El a spus : „Cînd pleacă la luptă 
armata pe care a creat-o statul, 
oamenii virstnici, acest lucru este 
atunci datoria lor față de patrie, 
este datoria fiecărui cetățean Și 
patriot. Dar cind, fără mobilizare, 
pleacă voluntari la luptă, copii de 
12-14-15 și 16 ani, știind ca vor 
muri in această luptă, atunci este 
ceva mai mult decit datorie față 
de patrie. Atunci este eroismul 
supra-omenesc al oamenilor tine; ! 
care se jertfesc, cu toate că n ci 
n-au intrat bine în viață, pentru 
ca generațiile viitoare să fie fe
ricite".

In plină revoluție, S.K.OJ.-ul 
a creat pe o platformă largă miș
carea de masă a tineretului anti
fascist. Unitatea revoluționară a 
tineretului s-a creat de jos, fără 
compromisuri cu virfurile organi
zațiilor de tineret ale vechilor 
partide burgheze, care s-au com
promis nrin colaborarea lor cu 
ocupanții.

In decembrie 1342. în orașul 
B’haci, pe teritoriul eliberat, a a- 
vut loc Congresul Un unli Tinere
tului Antifascist Unit dm Iugo
slavia — cum a fost denumită 
noua organizație. In timpul răz
boiului, paralel cu lupta* și elibe
rarea de noi regiuni, a crescut șl 
s-a întărit Uniunea Tineretului. 
De la 2—4 mai 1944, a avut loc 
la Drvar cel de al 2-lea Congres

(Continuare in pag. 4-a)



Un mînuîtor 7
Din

generația 
tinara 

a artiștilor 
plastici

îndrăzneți
al pensulei și paletei

Petru Comarnescu

niDdiG nJ
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Ion Brad Pavel Aioanei: HADOtEWr
Există unele opere de artă ce 

au darul de a ți se impune de-a 
dreptul, prin expresia și frumuse
țea lor, prin adevărul ce-il oglin
desc cu un vădit accent personal. 
Ele nu te lasă nepăsător, ci, dim
potrivă, îți deschid noi căi de în
țelegere a realității, te emoțio
nează, te Incintă/ dindu-ți simță- 
rnint'u! că te-ai îmbogățit sufle
tește. Astfel sînt-lucrările în ulei, 
pastel și guașă ale pictorului Eu
gen Crăciun, care de la primele 
sale manifestări — acelea de la 
expoziția anuală de stat din 1954- 
1955 și de ila expoziția interregio
nală din 1955 — s-a impus ca 
un artist care are de spus lucruri 
noî și semnificative, știind să fo
losească mijdoacele artei cu multă 
Iscusință și îndrăzneală.

Privind la expoziția din 1954 -- 
1955 cele două lucrări ale sale, 
„Lecția de muzică" și „Autopor
tretul", ne-am putut da seama că 
aveam în față un debut serios și 
mai mult decît tăgăduitor. Tînă
rul pictor >se înfățișa publicului 
cu două lucrări temeinic studiate, 
îzvorîte dintr-o adevărată nevoie 
de exprimare. Iți dădeai seama că 
arta sa comunică, folosind din 
plin linia, culorea, lumina și cre- 
î-nd în tablouri o atmosferă pli
nă de mișcare și adevăr. Primele 
două l-ucrări, ca și cele din ex
poziția următoare, au nedumerit 
totuși pe unii pentru că artistul 
mergea pe căi noi, proprii, ne- 
bătătorfte. Coloritul său părea 
prea puternic și vibrant, iar si
luetele și chipurile erau văzute 
din perspective neobișnuite. Dar 
nici chiar cei care aveau unele 
rezerve față de viziunea nouă a 
tînărului pictor nu puteau să nu 
recunoască puterea de expresie și 
frumusețea armoniilor sale. De la 
început, așadar, operele lui Eu
gen Crăciun au fost puse în dis
cuție, fapt care nu este spre răul 
artei în genere și nici al artistu
lui.

Eugen Crăciun nu s-a lăsat co
pleșit nici de prețuirea unora, nici 
de rezervele celorlalți. Lipsit de 
îngîmfare, ținînd seama de ceea 
ce se prețuia și ceea ce se obiec
ta in lucrările-i de început, dar 
știind totodată ceea ce voia să 
arate din realitatea- noastră și 
lăoîndu-se călăuzit mai ales de

pildele măriilor maeștri ai plasti
cii, de cerințele adevăratei pic
turi, el a continuat să lucreze cu 
mai multă înflăcărare, dar și cu 
spirit autocritic. De aceea, la re
centa expoziție de grafică (1956), 
Eugen Crăciun a fost în măsură 
să prezinte o nouă serie de lu
crări, in guașă* care au Înlăturat 
o parte din obiecțiile de mai îna
inte și -au accentuat însușirile 
inițiale. Vara aceasta el a lucrat 
la Tulcea, loc de documentare 
pentru mulți artiști ai penelului, 
făcînd o seamă de compoziții Și 
portrete inspirate de atmosfera 
locaJă, de specificitatea muncii 
celor de acolo, lucrători în indus
trii și -pescari.

Dar nu trebuie să credem că 
încercările și realizările de ptaă 
acum ale pictorului ar fi rodul 
unei ușoare și scurte sforțări crea
toare. Dimpotrivă, Eugen Cră
ciun are la bază cel puțin zece 
ani de studii și căutări. Născut 
în 1922 la Piatra Neamț, el și-a 
început studiile de specialitate .la 
școlile de arte frumoase din Iași 
(1947 și 1948, unde a avut ca pro
fesor pe Corneliu Baba) și a con
tinuat la Bucu-rești (unde a absol
vit în 1953 institutul sub călă
uzirea profesorului A. Ciucurencu). 
Crăciun a fost de asemenea asis
tent la școala de arte frumoase 
din Cluj, stabiiindu-se in 1955 la 
București. Și de bună seamă că 
acest contact cu diferite medii in
telectuale și școlare, precum și 
privilegiul de a fi avut ca profe
sori pe un analist al sufletului 
omenesc, cum este Corneliu Baba, 
și pe un poet al culorii ca Ciucu
rencu, i-au fost de mare folos.

Pe lîngă fericitul prilej de a fi 
deprins meșteșugul de la doi din
tre cel mai activi și dăruiți artiști 
— Baba și Ciucurencu — ei în
șiși încă pe calea împlinirii artis
tice și ale căror creațjuni pot da 
•naștere unei noi sinteze în opera 
unui al treilea artist, ce ar ști ce 
să ia de la fiecare din ei, Eugen 
Crăciun se ține la curent cu ceea 
ce se creează mai temeinic în lu
mea artelor de la noi și din toată 
.lumea. Este unul din tinerii care 
■își dau seama că atîta timp cît 
■trăiești trebuie să înveți, trebuie 
să afli cît mai mult din expe
riența și creațiile trecutului, din

căutările și năzuințele prezentu
lui. Și de asemenea știe prea bine 
că în artă nu ră-mîn decit acei 
care trăiesc cu vremea lor și ex
primă fenomenele și spiritul vre
mii lor prin viziuni plastice noi 
și proprii. Istoria artelor nu are 
loc pentru cei care nu se pricep 
■să surprindă noul și să-l oglin
dească prin expresii înnoitoare, 
ferite de rutină, banalitate, imi
tație.

C-ind privești în urmă, lucrările 
expuse în 1954, 1955 și 1956 de 
către Eugen Crăciun, înțelegi les
ne că tînărul artist a fost h-amîn- 
tait mereu de marea problemă pe 
care vremurile actuale o pun 
oricărui creator conștient de sofia 
sa : cum să ajungi la o artă care,

crează, pictorul ca-ută să redea 
prin conturări cit mai vii și mai 
expresive, dar și prin întreaga 
ambianță de culoare și lumină, de 
reflexe și perspective, mișcarea 
sau acțiunea respectivă.

Uneori, lumina care pătrunde 
tntr-un interior modifică perspec
tivele și dă figurilor expresii 
mai, deosebite decît cele convențio
nale, scoțînd în relief doar unele 
porțiuni ale figurii sau trăsă
turi ale chipului și conferind o 
expresie mai deosebită, dar 
nu mai puțin adevărată și sem
nificativă. Pictorul avind a- 
face cu diferitele intensități 
ale tonurilor de culoare, cu 
așa numitele „valori" prin care 
oglindește figurile, lucrările sau 
atmosfera, el este legat In munca 
sa în primul rînd de culoare și 
lumină și din acestea tși plămă
dește viziunile inspirate de reali-

„Cerc agrotehnic"

Solilocviu elementar 
în satul de baștină

aur 
orice codaur. 
de-argint,

olipocirea stinsă, sub sălcii, a Tirnavei, 
plopul care-nalță un obelisc in lună 
fața casei noastre cercată de furtună, 
cum In dud se ceartă un graur cu clntezul, 
greierii ce taie tăcerea cu firezul.

Ajutați-mă să vorbesc, line coline, 
La care zilnic soarele revine, 
Dealuri furate din lună, de-argllă, de 
Cu vii razachii, cu nuci și bucate pe 
N-am ascultat destul Iarba și colilia
Piraiele gureșe care niciodată nu mint, 
Cucuruzul, ce ține locul brazilor, ascuțindu-și săbiile, 
Privighetoarea sublimă șl chivuțele, vrăbiile.
N-am ascultat destul foșnetul stelelor, în drumul slavei, 
Nici 
Nici 
Din 
Nici 
Nici
N-am ascultat destul, la focul astrelor, povețile mamei, 
Nici nucul care poartă in frunze focu-aramei, 
Străvechiul vin, ori mustul care fierbe. 
Bătaia ploii aspre iradiind în jerbe,
Nici glasul tău, salcime, ce pllngi și fruntea-ți sameni. 
Dar mai presus de toate, cuvintul vostru, oameni!
De pildă, plopul spune: Să fii înalt și drept I 
Străvechiul nuc adaugă : Să iei furtuna-n piept I 
Lumină dă — îți zice o stea — tn noaptea blinda, 
Sublim, privighetoarea, te-ațîță veșnic : cintă ! 
Dar sufletul mulțimii, trecut prin toate acestea, 
Ce-ți va șopti, peniță, cind vrei să-i scrii povestea ? 
Te-apleacă, ia aminte și ascultă-1 ani întregi, 
Da-n marea călimării, să vezi, să nu-1 înnecl ț

Cîntec pentru culesul viilor

DOCUMENTARE
LA DOMICILIU ?

:9V

Nu e necesar să fii specialist în 
domeniul plasticii ca să observi 
— răsfoind paginile umoristice 
ale ziarelor și revistele de specia
litate — că de multe ori prea se 
aseamănă între ele caricaturile 
care apar, că prea des și cu prea 
mare ușurință circulă ideile din- 
fr-o caricatură într-alta. Această 
constatare nu te poate duce decît 
la concluzia că rutina și-a cam 
făcut Ioc cu coatele în caricatură, 
că există o oarecare primejdie de 
șabloflism. Cîteva exemple luate, 
absolut la întimplare vor fi poa
te edificatoare:

Naționalizarea Canalului de 
Suez a fost un eveniment cu ră
sunet internațional, care desi
gur și-a găsit reflectarea și în ________ ...
caricatură. Intre caricaturile apă- altă idee pentru ilustrarea servii 
rute se-numără și cea a lui IA.- lismului in afară de aceea în care 
Poeți (în trei momente). In pri- servilul, pe ploaie, se lasă udat, 
mul moment este înfățișat un ca- dar are grijă să țină umbrela pe

este cunoscut ca un tînăr cari
caturist de tșlent. Nu răminem 
indiferenți nici cînd, în urma unei 
caricaturi semnate Nic. Nicoiaescu 
(„Urzica" din 20 ianuarie), care 
înfățișează un birocrat dintr-un 
raion, înaintind ca vai de el pe un 
drum desfundat, apare tot în Ur
zica (31 august) o caricatură a 
lui V. Crivăț înfățișînd în Ioc 
de un om, doi oameni străbătînd 
un drum desfundat. Și într-o ca
ricatură și într-alta se zărește 
în fund o mașină împotmolită, 
un indicator de kilometri, iar în 
amîndouă este vorba despre a- 
ceiași „gospodari" ai raionului, 
porniți pe teren.

N-a mai găsit oare un atît de 
inventiv caricaturist ca A. Rik

pitalist pescuind bancnote.din .apa 
Canalului de Suez. Lîngă el un 
ștîlp indîtafor cu următoarea , .... ... ___,
inscripție: „Rezervat Compania dar absolut aceeași idee a mai 
Canalului de Suez". Al doilea mo- avut-o și I. Davidescu, publicînd-o 
ment îl reprezintă pe același, bu- în „Steagul Roșu" din 21 aprilie, 
curos că „pescuiește" sume în- Sau H. Leru n-a mai găsit altă 
semnate. Al treilea moment adu- idee de caricatură decît mult ra
ce în prim plan un egiptean care suflata glumă apărută sub sem 

prins una natura lui în „Informația Bucu- 
Capitalis- reștiului" din 5 iulie, în care un 
rămas pe copil roagă un trecător să-l ajute 

să sune lâ ușă, pentru ca apoi 
șapte zile s-o ia la fugă? Exemplele s-ar.pu- 

“ tea înmulți, ca să nu mai vorbim 
de șabloanele care plictisesc citi- 
toYul, cum e de pilda cel al urme
lor de talpă aplicate invariabil, 
sub diferite titluri, pe fundul pan 
talonilor colonialiștilor. Tinerii

deasupra capului șefului, umblînd 
încovoiat înapoia lui (vezi „Ur
zica" din 31 iulie)? Nu de alta,

Eugen Crăciun

oglindind fenomenele noi și a- 
dînc transformatoare ale lumii 
tale, să nu le trădeze printr-o ex
presie învechită, banală ? Cum să 
găsești noilor conținuturi de viață 
limbajul artistic adecvat ? Cum 
să răspunzi artisticește cerinței 
de înnoire pe care vrei s-o oglin
dești în lucrările tale? Aceasta 
este marea problemă și marea 
sarcină ce frămîntă pe artiștii 
noștri adevărați și îi duce la cău
tări felurite din care nu trebuie 

- să lipsească niciodată sinceritatea 
și îndrăzneala, călăuzite însă de 
simțămintul răspunderii.

Eugen Crăciun este pe dru- 
mul unor căutări sincere, în
drăznețe și într-adevăr pline de, 

/răspundere, Tn compozițiile sale decorative, tratare pe care Oră- 
aduce crlmpeie din viața actuală, “i!“ --------- “ J-
unele mai însemnate, altele mai 
particulare și mai intime, dar mai 
în toate el este interesat de su
fletul omului, de felul în care o- 
mul acționează în fața vieții și în
deletnicirilor sale. Fie că este vor
ba de Cercul Agrotehnic (compo
ziție în care un inginer explică 
țăranilor muncitori noile metode 
de cultivare a pămîntuiui) sau de 
Cooperativă Ia sate (țărani cum- 
părînd stofele lucrate în fabricile, 
orașului), fie că ni se arată sce
ne de muncă în atelier sau aca
să, ca în compozițiile Cizmarii (a- 
telierud în timpul lucrului) Bunica 
(o bătrînă în fața plitei de gătit), 
Dobrica (o femeie spălînd vasele 
în bucătărie) sau Fată lucrind, fie 
că ni se înfățișează o serie de 
personaje cîntînd la diferite in
strumente — Fată cîntînd la 
vioară, Flautistul, Pianistă, Lec
ția de muzică — în toate aceste 
lucrări pictorul se străduiește să 
oglindească acțiunile sau faptele 
în atmosfera lor specifică, astfel 
ca și de pe chipul personajelor și 
din atitudinile lor și din întreaga 
atmosferă a tabloului, să se des
prindă viața. Și cum în compozi
ție omul nu poate fi izolat de cei 
cu care conlucrează și nici de lo
cul sau interiorul în care lu-

tate. Dornic să tălmăcească su
fletul omului în diferitele-i acțiuni 
și îndeletniciri, Crăciun folosește 
mai liber și mai îndrăzneț decît 
mulți alți tineri artiști aceste mij
loace picturale. Vibrației colori
tului, deosebit de puternică la el. 
totdeauna armonioasă dar nu în
totdeauna și veridică. Crăciun îi 
adaugă o unduioasă tratare a 
contururilor și planurilor care se 
leagă într-o vie ritmică.

Aceasta se vădește deopotrivă 
în portretele, peisajele și naturile 
moarte, unde expresia umană, fru
musețile. unor locuri sau îmbină
rile poetice ale unor obiecte ca
pătă relief tocmai datorită pictu
ralității și unei oarecari tratări

ciun știe că marii maeștri -- de 
Ia pictorul Rubens la sculptura
lul Michel Angelo și la unii «pic
tori contemporani care accentuia- 
ză prin linie și ritm decorativul 
—nu au disprețuit-o niciodată în 
compozițiile lor. Uneori, însă, tî- 
nărul pictor risca — mai ales în 
primele lucrări — să simplifice 
prea mult expresiile schematizîn- 
du-le, precum alteori coloritul său 
devenea convențional.

Experiența ultimilor ani și șe
derea recentă la Tulcea î-au hotă- 
rît pe tînărul pictor, după pro
priile sale mărturisiri, să renunțe 
la unele îmbinări de tonuri cam 
arbitrare, aduse mai mult ca să 
vibreze, precum și la unele tratări 
cam manieriste ale figurilor, toc
mai pentru a se apropia și mai 
temeinic de adevărul expresiei 
umane și de bogăția autentică a. 
reflexelor din natură, la care 
mereu a năzuit. Pe măsură ce a 
încercat cu sinceritate și îndrăz
neală diferite procedee, artistul 
și-a dat seama de piedicile și 
complicațiile ce și le-a pus singur 
în cale, și fără a părăsi drumul, 
bine ades, se pare că în viitor îl 
va străbate cu mai multă sigu
ranță încă și cu logica dictată de 
nesecata bogăție a realității.

Strugurii, ca mugurii.
Azi plesnesc de sănătate, 
Frunzele, ascunsele, 
Plîng de dragul lor uscate.

Boabele ca babele 
Se sfădesc în gura mare 
Cari să intre Înainte 
Să se-inchine Ia ulcioare.

Și ciorchinii foarte plinii 
Se îndeamnă, și se cheamă: 
Fraților, bogaților 
Teascul ne așteaptă-n cramă.

razachle, 
o vară-ntreagă, 

și cotnaruI

Scumpă vie,
Ți-am trudit
Dă-ne harul ____
Să-ți cintăm o toamnă, dragă.

Pîn-la vară, iar și iară,
Să ne amintim de tine,
Ci nd pahare-mbietoare 
Vom ciocni de soare pline.

Iar la toamnă, se îndeamnă 
Alte cintece să-ți poarte 
Slava-n lume, rinsu-n spume, 
Bucurie fără moarte I

Gh. D. Vasile

Bucuria ciocîrliei
Decît pădurea-i verde : ca o subțire buză 
se arcuiește stinsă in vinăt orizont, 
se scutură din pintec de spice, griul blond, 
și-ntreagă valea tace, pindind incet, lehuză.

Ingină depărtarea, tăiată-n dealul bont, 
o melodie largă, de griie și confuză, 
și parcă-ndestulată acum și ea, refuză 
să-nghită atitea valuri din griul vagabond.

Semănătorul ride. E vremea ctnd, tăcut, 
in inimă-și desface o floare bucuria 
că a lucrat pămintul intins și n-a zăcut.

Și peste holda coaptă in toată bogăția 
țișnește pe spirale din cuib de flori și lut 
și beată suie-n slavă și cintă ciocirlia.

în locul vechii tăblițe a 
nouă: „Naționalizat", 
tul fuge, iar banii au 
loc.

Toate bune, dar cu 
înainte, tn „l’Humanite dima>nche“ 
din 5 august a apărut, în pri
ma pagină, o caricatură cu ab
solut aceiași subieot, într-un 
singur moment. Un capitalist pes
cuiește bani din canal (chipul iui talonilor colonialiștilor. Tinerii 
este perfect asemănător cu cel cititori sînt dornici să rîdă cu 
din caricatura lui A. Poch), dar poftă, însă nu pot face haz în 
încremenește văzîndu-1 pe Nasser fața unor glume vechi, răsuflate 
înfingînd alături de el un stîlp sau în fața uneia și aceleiași 
indicator cu tăblița : „Pescuitul poante apărută în mai multe e- 
oprit". Asemănarea este nu nu- dlții, sub alte semnături. E de 
mai evidentă, dar 
nabilă I

Același lucru s-a întîmplat
cu o caricatură apărută în apri- idei: Lucrul e valabil în măsura 
lie în revista germană „Eulen-în care e vorba de îmbogățirea 
spiegel", sub semnătura lui Karl ideii, de abordarea ei dintr-un alt 
Schrader: un rinocer uriaș este unghi, personal, al caricaturis- 
stăruitor îndemnat de către dre- tutui. Cum în exemplele mai sus 
sorul de circ să treacă printr-un arătate nu e vorba nici pe de- 
cerc mult prea mic pentru el, pe parte de o asemenea situație, ci 
considerentul că „fiecare trebuie dimpotrivă de un procedeu pri- 
să se califice". Nu trece deeît o mejdios care tinde să se răspîn- 
luna și în numărul din 31 maidească, ar fi de dorit ca Uniu- 
„Urzica" publică o caricatură a a- nea artiștilor plastici să ia în 
celuiași Poch. reprezenlînd un ele- discuție această problemă pe 
fant uriaș îndemnat de dresor săbaza unei temeinice documentări, 
treacă printr-un cerc extrem deConcluziile vor fi desigur nu nu- 
mic penrru volumul său, textul mai interesante, dar și de natură 
fiind de astă da ă schimbat ast- să dea un nou impuls caricaturii 
fel: „încăpățînat elefant, nici mă-noastre, care se, apropie încă, des- 
car nu vrea să încerce!..."

Ne supără aceste bizare
le zicem — coincidențe Ia A. 
Poch, cu atît mai mult cu cît el

și condam- înțeles că o idee dintr-o carica
tură oarecare poate da naștere, în 

și mintea unui caricaturist, altei

tul de timid, de aspectele esen- 
să țiale și multiple ale vieții noastre 

de toate zilele.
MIHAIL STOIAN
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EPIGRAMĂ
Răspuns la parodia „Toate le amestec... și merg!“ apărută 

în „Romînla liberă" din 23 septembrie a.c.

Ce-i drept e drept — sînt Doina Sălăjan, 
Arar mă urc în nori și printre stele.
Dar și atunci — să scap de poezele 
Scrise de-atîția Filip Stelian.

E greu să emiți păreri catego
rice — fie chiar fără pretenția de 
analiză — asupra lucrărilor des
tinate copiilor, cînd ai depășit de 
mult vîrsta lor și, deci, nu te 
mai poți identifica cu micii citi
tori, nu poți reacționa la lectură 
asemeni lor. Cred, de aceea, că 
orice observații cu privire la a- 
cest gen de lucrări, dacă nu apar
țin unui specialist, riscă să fie 
oarecum unilaterale, să Ie judece 
mai mult din punctul de vedere 
al cerințelor educative, ignorînd 
uneori gustul principalului inte
resat — micul cititor. Sub acest 
semn este posibil să stea și a- 
precierile de mai jos asupra re
vistei „Luminița".

Fără îndoială, copiilor le plac 
versurile și e pozitiv că ele se 
publică în revistă în volum foar
te mare. Dar mi se pare că pen
tru a îndreptăți spațiut atit de 
larg acordat de revistă ar trebui 
ca fiecare din poeziile publicate 
să aibă un profil distinct, să fie 
deosebit de plastică, de expresiv 
realizată, pentru ca să se întipă
rească în memoria micilor citi
tori. Lungimile, generalitățile, lip
sa de umor sau simplificările de
testate de cititorul adult e firesc 
să plictisească și pe copii sau — 
în orice caz — să le denatureze 
gustul. Ce le aduce, de pildă, a- 
ceastă imagine din viața de la 
țară („Joiana" de V. Anițescu— 
nr. 7) : „Sur-surl Susură-n șiș- 
tar / Spumă de mărgăritar / Uge
rul din latură (? I) / Vițelușu-l 
satură". Versurile pentru cei mici 
își au, firește, specificul lor, dar 
aceasta nu înseamnă nicidecum 
că pot fi primitive !

Multe din poeziile publicate în 
„Luminița" vădesc tendința îm
bucurătoare de a ataca teme ac
tuale, de a le vorbi copiilor des
pre noile realități din țara noastră. 
In această privință seTemarcă prin 
perseverență mai ales Mihai Ne-

gulescu. Păcat, însă, că de cele 
mai multe ori nu găsește amă
nuntul atrăgător, imaginea care 
să cucerească atenția micului ci
titor, să-i transmită, fără didacti
cism, idei însemnate. Iată cît de 
retoric se încheie scurta poezie 
despre întîlnirea cu un pui de 
moț care se îndreaptă spre școa
la cea nouă („Tn cale", nr. 7)

„Adună vise... Albele zăpezi 
Nu vor usca-nflorita lor

grădină.

Da, bună ziua, prietene... și 
vezi, 

în munții voștri tu să porți 
lutnină”.

Sau realizarea discutabilă din 
„Album cu vechi prieteni" (nr. 
3). Ideea pozitivă — prezentarea 
foștilor tovarăși din copilărie a- 
junși azi fruntași în muncă — își 
pierde eficacitatea datorită mono
toniei și caracterului declarativ 
al acestor portrete care nu dau 
o imagine artistică despre munca 
oamenilor respectivi, ci versifică 
doar noțiuni elementare, uneori 
simplist („Coborînd în șut, ei 
cîntă / Și, glumind, se țin de 
mină / Iar unealta o împilată I 
Drept în roca cea bătrînă”, sau 
„Duce grîu, unelte-aduce / Iar 
încarcă, iar la drum...” sau „Că
țărat pe-nalte schele / înfrățește 
grinzi de fier” etc.).

Ar fi cu neputință să citez toa
te poeziile publicate în număr 
atît de mare în „Luminița" (prin
tre ele se află multe scrise cu 
talent —r să amintesc exuberante
le versuri gle Doinei Sălăjan) 
Mă voi opri însă la cele ale Ninei 
Cassian, care mi se par bine ve
nite și „în tonul" unei reviste 
pentru copii — publicație de unde 
umorul n-ar trebui să lipsească 
niciodată. E drept că „Eu și 
tata", (nr. 6) de pildă, se adre
sează celor mai mărunței dintre

cititori și e deci la nivelul înțe
legerii lor, prezentînd poate mai 
puțin interes pentru abonații 
mai „vîrstnici" ai, „Luminiței". 
Dar cît e de vioaie ironia și cit 
de autentic micul ștrengar răsfă
țat care, hotărît să nu-l lase cu 
nici un preț pe făticu să-și vadă 
de lectura lui, își pune în joc 
toată fantezia, născocind cînte- 
ce absurde, făcînd un zgomot 
infernal cu toba și exclamînd în 
cele din urmă cu prefăcută can
doare : „Zău că nu mă supără de 
loc I Cind citește tata lingă so
bă, I Atunci, el, de ce se face

în gură, să le vîre în borcanul 
cu dulceață etc., decît să inven
teze un congres al degetelor ne
mulțumite de stăpînii lor. Po- 
vestep care istorisește cum l-a 

■cunoscut tatăl pe unul din a- 
' ceste degete și ce a auzit la res
pectivul congres e împînzită din 
belșug cu „digresiuni" și ocupă 
șase pagini. Aș vrea să aduc o 
obiecție și poveștii fantastice în 
versuri a lui I. Hobana „Petrică 
și ceasul vrăjit" (nr. 12/1955, 1. 
2./1956). Aci lipsește de aseme
nea o acțiune antrenantă (leneșul 
Petrică ajunge în împărăția lui

fivă pe care tînărul autor și-l in» 
găduie, nu ne împiedică totuși 
să ne dăm seama de reala sa ca
pacitate de observație a mediului 
și a oamenilor. După o scenă a- 
tit de tulburătoare sîntem aver
tizați, neașteptat de repede, de 
schimbarea care a intervenit in
tre timp. Trei săptămini după des
chiderea cursurilor, după atîta 
emoție, sfiiciune și gravitate, pe:, 
sajul e radical transformat. Sau 
cum spune autorul, stăpinindu-se 
cu sobrietate să nu izbucnească 
in rîs: „Balicii se emancipaseră. 
Se familiarizaseră cu universita
tea". Iată o bruscă alternare de 
situații de un comic izbutit, se
condat, se înțelege, de multa 
simpatie și de o atitudine plină 
de căldură. Prima scenă 
putui anului:

,.— Dumneavoastră, 
terminat liceul 'l

— Eu, personal ? La 
Dar dumneavoastră ?

— La Făgăraș. Cred că ținutu. 
rile noastre... natale, ca să mă ex
prim așa, sint apropiate. Asta 
poate ne-ar predispune unei 
legături colegiale mai durabile. 
Nu slntefi de aceeași părere?"

A doua scenă, cu aceiași inter
locutori, cîteva zile mai tirziu, 
cînd balicii deja se emancipaseră: 

■ Mă, ăla din Sibiu! Zvir- 
le-mi radiera 1

— Pe ce chestie?
— Mi-am picat cartela de masă 

cu cerneală. Să nu mi-o anuleze 
cumva".

Deocamdată acestea sînt limi
tele puterii de observație. Recon

stituirea mediului 
studențesc e, tre
buie să recunoa
ștem, admirabilă 
și anunță, în 
perspectivă, un 
talent care iese 
din mediocritate. 
Firește nu e pu
țin. e chiar foarte 
mult: însă între
prinderea la care 
autorul se anga
jează mai depar

te cere calități în plus și anume ca. 
litățile maturității. Or, „Adoles
cența" nu e nici pe departe un 
produs al maturității și nici n-ar 
fi putut să fie. E adevărat că 
autorul nuvelei nici nu și-a fă
cut prea mari iluzii în privința 
aceasta. Fără ironie, aș zice că 
a intenționat să ilustreze in des
crieri și dialoguri o intrigă pne- 

. „ rilă. Veșnica. poveste~a studentu-
modificări". Cuvintul desemna a- lui bun dar ingimfat și care e 

adus în cele din urmă pe calea 
cea bună de o fată anostă, în
drăgostită de el. Mircea Antoniu, 
student in anul III, foarte bun la 
învățătură, compune o schiță sa
tirică țjntind să dezvăluie adevă
ratul caracter al lui Viorel Șer- 
bu, coleg al său, membru în co
mitetul U.T.M. Acesta era fiu 
de crîșmar; ascunzîndu-și ori
gina, Șerbu face demago
gie prin ședințe urmărind să par- 
vie după terminarea facultății la 
o bună situație socială. Speriat 
de o posibilă demascare, îl atrz -.e 
pe Mircea sub influența sa, lin- 
gușindu-1 cu mijloace ieftine, elo- 
giindu-i măiestria. Mircea se lasă 
indus în eroare, din student bun 
ajunge student leneș și se pre
zintă nepregătit ia examene. Cu 
timpul, sub influența fetei pe care 
o iubește și a unui asistent se
rios, își dă seama că a greșit și 
se îndreaptă. Studentul rău e de
mascat. toată lumea îl părăsește. 
Prietena lui îi scrie: „Te urăsc și 
nu mai vreau să stăm de vorbă 
niciodată". Drama lui Mircea se 
termină cu bine, îi declară fetei 
anoste că s-a reîntors la viață și 
că o iubește mai mult. Atunci 
„ridicindu-se pe virfuri, fata if 
sărută". Intriga relatată în gra
bă, cu intenția vădită de a aiun- 
ge mai repede la fericitul dezno- 
dămînt.

Ceea ce este explicabil la un 
debutant, ar deveni un păcat 
greu în anii maturității. Deocam
dată sîntem mulțumiți s» sem
nalăm existența unui talent

In cercetarea deajuns de atentă 
intreprinsă la noi in ultima vre
me asupra producției nuvelistice 
a tinerei generații, nu prea am 
văzut pomenit numele lui Pavel 
Aioanei.

La o severă analiză făcută cu 
gravitatea necesară și cu exigen
tele cuvenite unei astfel de înde
letniciri, nuvela lui Pavel Aioa
nei „Adolescență" nu rezistă, 
fiind contaminată de păcatul greu 
de iertat al facilității. Place însă 
aerul degajat, solemnitatea ușor 
naivă a relatării, dincolo de care 
se relevă o inteligență ștrengă
rească, deocamdată mai mult as
cuțită și foarte rapidă, decît a- 
dincâ. Eroii lui Pavel Aioanei a- 
bia au ieșit din copilărie, dar 
mediul studențesc, cu înalte pre
ocupări intelectuale, îi obligă la 
o atitudine rezervată, ponderată, 
specifică persoanelor cu însemnă
tate. Scriitorul însuși nu e cu to
tul străin de această atitudine și 
il surprindem vorbind de sus, pe 
un ton grav, despre tinerii de o 
seamă cu el. Adesea insă masca 
se ridică, lăsind să se vadă o fi
gură juvenilă. Atunci, cu o mare 
prezență de spirit, scriitorul cli
pește ironic. Ne întreabă dacă 
i-am surprins jocul și dacă a ju
cat bine. Dacă răspundem afir
mativ se preface a fi foarte ve
sel și mulțumit, asigurindu-ne 
fără tulburare că jocul acesta a 
fost și in intenția lui. Intr-ade
văr, întîia pagină a nuvelei pare 
redactată de un bătrîn lingvist 
preocupat de semantică și etimo
logie. Bătrînului lingvist i-a ve
nit. nu se știe de» 
unde și 
ideea de a face 
literatură.

toate acestea ein
capabil să iasă 
din preocupările 
sale. Uitînd că 
face literatură ne 
ține un curs cu 
privire la evolu
ția cuvîntului ba- 
lic, informîndu-ne 
doct că vine din 
turcește; pescarii ...... . 
zat astfel un pește de dimensiuni 
foarte reduse. „Mult mai tirziu — 
sintem instruiți mai departe — 
cind cavalerii unguri porniră tn 
cruciade sau poate ctnd unele ți
nuturi ale Ungariei fură prefă
cute după toate regulile oto
mane, in pașalic turcesc, numeie 
peștișorului a intrat in patrimo
niul limbii maghiare cu ușoare

cum,

Cu

la înce-

unde-afi

Sibiu.

I

turci au bote-

cum Pe oamenii „fără strălucire, 
fără însemnătate". Foarte intere
sant 1 Dar in clipa cînd căpăta
sem încredințarea că semantita e 
o disciplină importantă care me
rită toată atenția, sintem aduși 
la realijate. Apare autorul — cu 
altă figură decit ne-am fi aștep
tat — curios, să știe dacă lucru
rile spuse de el ne-au interesat. 
Cuvintul turcesc după o evoluție 
atît de aventuroasă a pătruns la 
universitate intr-o accepție deri
zorie. La universitate, balici sint 
studenții din anul întîi. Sau, cum 
ne explică autorul, vesel că ne-a 
tras pe sfoară : „ceva infim de 
mărunt și de neînsemnat pe plan 
universitar". De ajei încolo tînă
rul autor se află pe teren propriu. 
Face observații sclipitoare dezvă
luind, nu fără ironie, mecanismul 
psihologic al studenților din pri
mul an. Ne sfătuiește să nu luăm 
în serios masca solemnă a bali- 
cilor. Fiindcă fac eforturi zadar
nice de a-și ascunde sfiiciunea în 
impertinență, tinerii aceștia sînt 
„caraghioși". La ora de curs a- 
pare asistentul, la fel de tulburat 
ca studenții din bănci, fiindcă a- 
bia a absolvit facultatea și se 
află intîia oară la catedră. Proas
peții studenți sint emoționați de 
noile lor preocupări. Scriitorul e 
și de data aceasta nemilos de 
ironic, nu cruță nimic, îndemnîn- 

'Vdu-ne mereu să nu ne lăsăm în
șelați de aparențe. în realitate 
studenții sînt speriați de „sobrie
tatea studiată a asistentului" 
Ard de nerăbdare, nu pot sta tp 
|clipă locului. La rindul său, asfc- bine înzestrat de natură, capabil 
tentuî Dima e puțin cuprins de "de perfecționare. In momentul de 
panică, bănuind că „toți se mișcă față, lui Pavel/Aioanei i se re-l 
anume pentru a face băncile să comandă să mediteze la rostul liș 
sclrfiie". teraturii.

Aerul de superioritate ostenta- LUCIAN RAICU

intermediul fantasticului) în bas
mele Iui VI. Colin, M. Stoian 
etc. Uneori însă, se exagerează 
in această privință ca, de pildă, 
în „Vulpoiul croitor" (nr. 2) al 
lui M. Stoian. Aci vulpea devine 
un veritabil patron capitalist, 
care exploatează munca a vreo 
zece animale aflate în slujba sa 
O asemenea „actualizare" a bas
melor este, evident, deplasată.

Aș vrea să mă mai refer la o 
categorie de materiale — să le 
spunem instructive, publicate în 
„Luminița". „Sitarul — pasăre 
deosebită" (nr. 7) de E. Jianu, 
de exemplu, fără a fi o povestire 
propriu zis, este interesantă.

Cred că nu s-ar putea spu
ne același lucru, din păcate, des
pre „Ce mi-a povestit petrolul" 
(nr. 4) care comunică generali
tăți de genul „Puterea benzinei 
mele este cea care mină avioane
le, motoarele, automobilele" sau 
„Cauciucul sintetic se fabrică din 
petrol". Toate acestea, înviorate 
neindemînatic, cu ajutorul unui 
soi de autobiografie pe care și-o 
face petrolul, in timp ce diferite 
obiecte desenate și colorate des
tul de primitiv dănțuiesc strigînd 
în cor: „Și noi sîntem din pe
trol".

Tot scopuri instructive urmă- 
......... ........ __r..._ rește probabil și istorioara ri- 

bine să țină degetele in nas sau problemele sociale (desigur"'prin mată (parodiind pe alocuri versu-

.LUMINIȚA" —1956
/

»
Cind lovesc și eu nițel infoc 

tobă?r
E firesc ca multe din povesti

rile și poveștile apărute în revis
tă să fie închinate vieții copiilor, 
combaterii unor defecte ca lenea, 
neglijența, capriciile etc. De obi
cei, asemenea istorioare cum sînt, 
de pildă, cele ale Sidoniei Dră- 
gușanu, ale Tamarei Pînzaru etc. 
sînt hazlii și, desigur, eficace. 
Unele, însă, păcătuiesc printr-o 
acțiune destul de săracă, neinte
resantă, prin lungimi care obo
sesc desigur pe copiii cărora le 
sînt destinate (mai ales pe cei 
mai mici dintre cititori); Lucrul 
acesta i se poate reproșa și lui 
O. Pancu-Iași pentru „Poveste de 
necrezut despre un tată, un băiat 
și un deget" (nr. 4). Autorul, în
zestrat cu multă fantezie, cum o 
dovedesc alte istorioare ale sale, 
n-a găsit aici alt mijloc mai bun 
pentru a convinge copiii că nu e

Crai Ornic, unde asistă la o 
petiție" a festei pe care i-o 
juca ceasul său deșteptător pen
tru a-1 dezvăța de lenevie, lu
cru care îl face să se îndrepte ra
pid). De ce era nevoie ca relata
rea pățaniei lui Petrică să fie a- 
tît ae prolixă încit să se întin
dă în trei numere ale revistei?

Dacă e bine, după cum spu
neam, că în „Luminița" se acor
dă atenție vieții de fiecare zi' a 
micilor cititori, problemelor spe
cifice vîrstei lor, e însă păcat eă 
dintre bucățile în proză, prea pu
ține — și nu destul de realizate 
artistic — le deschid orizonturi 
spre viața socială, spre fenomene 
mai complexe (care trebuie pre
zentate, bineînțeles pe măsură în
țelegerii lor) alegînd, de altfel, 
aproape exclusiv momente din 
trecut.

Mai curind se vădește încer
carea de a familiariza copiii cu

„re- 
va

■■■■f■■■■■■
rile istorice ale lui Bolintineanu, 
ceea ce produce o impresie cam 
ciudată) „Alarmă în subtera
nă" (nr, 3) a lui E. Jurist.* 
După peripețiile „palpitante" ale 
familiei Cartof, atacată și jefuită 
de hoții-buruieni, micii cititori în
cearcă, cred, o anumită dezamăgi-, 
re cînd povestea se sfirșește 
brusc prin apariția miraculoasă a
unei sape care „intre buruieni a 
făcut prăpăd".

Ar mai fi de remarcat progre
sul în domeniul ilustrațiilor, dar 
aceasta cu un alt prilej.

In sfirșit, o ultimă observație. 
Am vorbit despre poezii și poves
tiri sau basme, tn proză ori ver
sificate Deci, genurile (la care 
se adaugă totuși istorioarele fără 
cuvinte și două-trei alte forme) 
nu-s prea variate. Una din pu
ținele excepții — sceneta — e 
reprezentată prin „Lecțiile", de 
Ștefan Tita, un dialog pe două 
pagini — nesemn ficativ ș- lip
sit de umor — între un băiat 
care nu-și face lecțiile și alți 
trei care, după ce i-au scris cu
bunăvoință exercițiile, le rup pen
tru a-1 obliga să lucreze singur. 
E bine să apară lucrări din cit 
mai multe genuri fără, însă, ca 
exigența redactorilor revistei să 
admită concesii în ce privește 
calitatea.

--------FELICIA DAN



!'■ STATUTUL MODEL
AL COOPERAȚI VEI AGRICOLE DE PRODUCȚIE

Tinăra faimă 
a bat rinei cetăți*

> i
I. Scopuri și sarcini

Pentru mărirea con-Art. 1. -
tinuă a producției agricole, care 
ne asigură îmbunătățirea nivelului 
de trai, material și cultural, noi, 
țăranii muncitori, din satul. . . •, 
comuna............. raionul ........... .
regiunea........... , din R.P.R., ne
unim de bună voie în cooperativa 
agricolă de producție — cu rentă 
— cu denumirea de . . .

Ne organizăm în cooperativa 
agricolă de producție cu scopul de 
a înlătura orice exploatare și 
toate neajunsurile gospodăriei 
individuale fărîmițate, făcîndu-ne 
nouă și familiilor noastre o viață 
îndestulată, prin lucrarea în co
mun a pămintului comasat, folo
sind tractoarele și mașinile agri
cole ale S.M.T, și inventarul agri
col și animalele aduse de noi în 
cooperativă, pe baza creării și 
dezvoltării avutului obștesc, asi- 
gurind astfel pentru noi și fami
liile noastre o viață îmbelșugată.

Art. 2. — Membrii cooperativei 
agricole de producție se obligă:

— să aplice pe terenurile coo- 
fierativei regulile agrotehnice îna- 
ntate, să facă lucrări de îmbună-

tățire a solului (indiguiri, dese
cări, irigații etc.), să asigure o 
bună îngrijire și hrănire a anima
lelor ;

— să îngrijească tractoarele și 
mașinile puse la dispoziție de că
tre stat prin S.M.T., să folosească 
cit mai bine animalele de muncă, 
mașinile și uneltele cooperati
vei ;

— să dezvolte proprietatea obș
tească prin: sporirea efectivelor 
de animale și păsări, a inventaru
lui agricol, ridicarea de construc
ții, piantarea de vii și livezi, or
ganizarea de ateliere pentru re
pararea inventarului agricol etc;

— să muncească organizat, pe 
bază de plan de producție și să 
împartă între ei veniturile atît 
după munca depusă, cit și după 
pămîntul aduș în cooperativă;

— să îndeplinească toate obli
gațiile față de statul democrat- 
popular ;

— să respecte toate prevederile 
statutului — lege de bază — 
după care se conduce în toată 
activitatea el cooperativa agricolă 
de producție.

în prevederile statutului model, 
comitetul executiv al sfatului 
popular raional va trimite din 
nou hotărîrea de excludere îm
preună cu concluziile sale, spre a 
fi examinate de adunarea gene
rală, pentru a se încadra în pre
vederile statutare

Pînă la rezolvarea definitivă 
a contestației, cel exclus își păs
trează toate drepturile.

Cel ieșit sau exclus din coope- 

lui o suprafață de pămint egală 
cu cea adusă în cooperativă, drep
turile cuvenite după muncă și pă
mînt, precum și partea socială 
care se achită in bani sau în na
tură în decurs de 2 ani. Pămîn
tul se restituie din terenurile ne
comasate ale celor noi înscriși, iar 
în lipsa acestora, din terenurile 
cooperativei la marginea perime
trului.

buințare personală, contra plată 
în condițiile stabilite de adunarea 
generală, dar numai in măsura 
în care aceasta nu stînjenește 
muncile în cooperativă.

Art. 10. — Excluderea unu» 
membru din cooperativa agricolă 
de producție poate fi hotărită nu
mai de adunarea generală, în 
prezența a cel puțin 2/3 din nu
mărul t..tal al membrilor coope
rativei. iar hotărîrea se ia cu ma
joritatea de voturi a celor pre- .rațivă va primi la sfîrșițui anu- 
zenți. In procesul verbal al adu
nării se va menționa în mod obli
gatoriu cîți membri au fost pre- 
zenți la ședință și numărul celor 
care au votat pentru excludere.

Cel exclus are dreptul să facă 
contestație la comitetul executiv 
al sfatului popular raional. Aces
ta examinează contestația în pre
zența președintelui cooperativei și 
a celui în cauză în termen de 30 
zile. In cazul cînd hotărîrea adu
nării generale nu se încadrează

fondul indivizibil al cooperativei. 
Cooperatorii care, din cauză de 
boală și accidente și acei care 
sînt chemați în armată, nu au pu
tut efectua minimul de zile-mun
că, primesc veniturile pentru ren
tă integral.

Art. 21. — Cooperativa agricolă 
de producție își desfășoară în
treaga activitate financiară pe 
baza bugetului de venituri și chel
tuieli aprobat de adunarea gene
rală.

Cooperativa își păstrează fon
durile bănești în cont la bancă sau 
la C.E.C. Ridicarea sumelor se 
admite numai în urma dispoziții
lor scrise ale comitetului de con
ducere care este reprezentat prin 
președinte și contabil.

Art. 22. — In timpul anului se

acordă membrilor avansuri în na
tură și în bani, iar împărțirea de
finitivă a veniturilor se face la 
sfîrșiiul anului.

în fiecare lună sau cel tîrziu 
trimestrial, comitetul de condu
cere repartizează cooperatorilor 
pe bază de zile-muncă un avans 
în bani în proporție de 50% dm 
sumele cuvenite pentru munca de
pusă.

In timpul treieratului se acordă 
cooperatorilor avansuri în natură 
(cereale) în proporție de 15% 
din cantitatea de cereale predate 
statului. După achitarea integrală 
a obligațiilor către stat și com- 
plectarea fondurilor statutare se 
pot acorda avansuri în natură 
pînă la 50% din cantitatea 
nită pentru zile-muncă.

cuve-

II. Despre pămînt și celelalte mijloace 
de

Art. 3. — Cooperativa agricolă 
de producție se organizează pe 
baza pămintului, proprietate par 
ticulară a membrilor ei, adus în 
cooperativă pentru folosința în 
comun.

Membrii cooperativei agricole 
de producție aduc la intrarea in 
cooperativă întreaga suprafață de 
teren pe care o posedă ei și mem
brii familiilor lor, precum și tot 
pămîntul pe care aceștia il vor ob
ține după intrarea lor in coope
rativă, prin moștenire, donație 
sau pe altă cale, in afară de te
renul ocupat de casă, construcții 
gospodărești și curte, precum și 
o suprafață de 20—30 ari teren 
ce îj rămine ca lot personal.

Suprafețele de pămînt aduse în 
cooperativa agricolă de producție 
se măsoară și se evaluează după 
calitate și categorii de folosință, 
înscriindu-se în conturile perso
nale ale membrilor cooperatori.

Pămîntul adus in cooperativă 
se comasează in unul sau mai 
multe trupuri pe care se organi
zează o rotație a culturilor în așa 
fel ca să se obțină o producție c»t 
mai mare.

Art. 4. — Pămîntul adus de 
: membri în cooperativa agricolă de 

producție rămine mai departe pro
prietate individuala a membrilor 
cooperatori. Membrii cooperatori 
au dreptul să doneze sau să lase 
moștenire prin testament pămîn
tul lor altor membri, precum și 
cooperativei. De asemenea, ei au 
dreptul să lase pămintul moște
nire și unor persoane din afara 
cooperativei; în cazul cind moș
tenitorul este membru al coope
rativei, pămintul se va trece pe 
numele lui, acordindu-i-se toate 
drepturile prevăzute în prezentul 
statut pentru membrii proprietari 
de terenuri. în cazul cînd moște
nitorul nu este membru al coope
rativei, el are dreptul ca la sfârși
tul anului agricol să primească o 
suprafață egală cu a pămintului 
moștenit din terenuri necomasate 
ale cooperativei, iar dacă nu ex’S- 
tă asemenea terenuri, să-l pri
mească la margînea perimetrului 
cooperativei. în cazul cînd moște
nitorul nu este membru al coo
perativei poate cere adunării ge
nerale să-l primească ca membru 
și de asemenea el poate să re
nunțe la terenul moștenit, în fa
voarea cooperativei agricole de 
producție.

Art. 5. — La intrarea în coo
perativa agricolă de producție, 
membrii vor aduce în patrimoniul 
Cooperativei inventarul viu și 
mort pe care-l posedă (animale 
de muncă și de producție, mașini 
și unelte agricole, care și căruțe, 
inventarul atelierelor de fierărie, 
rotărie, tîmplărie etc.) : sămînța 
necesară frisămînțării terenului în 
raport cu suprafața adusă în coo
perativă și furajele necesare hră- 
nirii, pînă la noua recoltă, a ani
malelor cu care au intrat tn coope
rativă.

Cooperatorii care în momentul 
intrării în cooperativă nu dispun 
de aceste semințe și furaje sînt 
obligați a le restitui cooperativei 
în cel mult un an.

Art. 6. — Adunarea generală 
stabilește o contribuție obligatorie 
în mărime de 300—1.000 lei pentru 
fiecare ha. de pămînt adus în 
cooperativă, avtnd în vedere ’ 
toarea mijlocie a inventarului 
și mort ce revine la un ha. 
pămînt din satul respectiv.

Inventarul viu și mort adus 
cooperativă de cooperatori

va- 
viu 
de

în

membrii familiilor lor se evaluea
ză de către o comisie de 5—7 
membri cooperatori, aleasă de a- 
dunarea generală și 2 delegați din 
partea sfatului popular raional. 
Evaluarea se va face în prezenta 
cooperatorului căruia i se eva
luează bunurile aduse în coopera
tivă. Această comisie va stabili 
de asemenea calitatea pămintului 
și echivalența în ha. teren arabil 
â suprafețelor plantate cu vii și 
pomi fructiferi, precum și a tere
nurilor amenajate pentru culturi 
irigate.

Procesele verbale de inventa
riere și evaluare se supun spre a- 
probare adunării generale a coo
perativei agricole de producție.

Din valoarea inventarului viu 
și mort adus de cooperatori se 
scade contribuția obligatorie pen
tru fiecare ha. de pămînt adus în 
cooperativă, iar diferența în plus 
se achita de către cooperativă 
cooperatorului în termen de ce» 
mult 6 ani.

In cazul cînd valoarea inventa
rului viu și mort nu acoperă con
tribuția obligatorie stabilită pen
tru suprafața cu care a intrat în 
cooperativă, cooperatorul va achi
ta diferența în bani sau în natură 
în termen de la 3—5 ani.

Valoarea contribuției obligatorii 
la ha. se consideră parte socială.

Art. 7. — Fiecărui membru 
cooperator cu familia sa îi râmi- 
ne 20—30 ari de teren pentru gră
dină sau livadă, în afară de tere
nul ocupat de casă, construcțiile 
gospodărești și curte.

De asemenea are dreptul să-și 
rețină și să aibă în proprietate 
personală:

a) casa de locuit;
b) construcțiile gospodărești ne

cesare pentru adăpostirea anima
lelor și a produselor aflate in pro
prietate personală;

c) inventarul 
necesar pentru 
personal;

d) o vacă sau 
te tineret bovin
o scroafă cu purcei, 3 porci, 10 oi 
și capre împreună, 20 stupi, 
număr nelimitat de păsări 
iepuri de casă.

In raioanele sau comunele 
care creșterea animalelor este

agricol mărunt, 
lucrarea lotului

bivoliță, 2 cape- 
pînă la doi ani,

un
Ș*

în 
o- 

cupația principală a gospodăriilor, 
adunarea generală poate hotărî ca 
în proprietatea personală a coope
ratorilor să rămînă pînă la 2 vaci 
sau bivolițe și 4 capete tineret 
bovin, pînă la 20 oi și capre luate 
la un loc, o scroafă cu purcel, 
pînă la 3 porci, 20 stupit un nu
măr nelimitat de păsări și iepuri 
de casă.

Raioanele și comunele de mal 
sus se vor stabili de către comi
tetele executive ale sfaturilor 
populare regionale.

Noilor căsătoriți și cooperatori
lor care la intrare în cooperativă 
nu au avut pămînt li se acordă, 
cu drept de folosință, teren pen
tru casă de locuit și construcții 
gospodărești, precum și teren pen
tru grădină sau livadă în limitele 
prevăzute de statut.

III. Despre membri
La intrarea in cooperativă, fie

care familie va depune o taxă de 
înscriere de 25 lei, care se varsă 
in fondul indivizibil al coopera
tivei.
.Art. 9. — Fiecare membru- al 

cooperativei are dreptul să ia par
te la adunarea generală cu drept 
de vot; să aleagă și să fie ales 
in conducerea cooperativei; să se 
bucure de toate avantajele oferite 
de cooperativă și de cele acorda
te de stat: să dispună pe deplin 
de veniturile ce le obține în coo
perativă. Foștii chiaburi nu vor 
avea dreptul să fie aleși în orga
nele de conducere ale cooperati
vei în primii ani de la înscriere. 

Comitetul de conducere poate 
da atelaje membrilor spre între-

Art. 8. — Primirea membrilor 
în cooperativa agricolă de pro
ducție se face de către adunarea 
generală pe bază de cerere scrisă-

Pot deveni membri ai coopera
tivei țărani și alți oameni ai 
muncii care nu exploatează mun
că străină și care vor participa la 
muncă in cooperativă, indiferent 
de sex, naționalitate, dacă sînî 
sau nu proprietari de pămînt ș» 
care au împlinit virsta de 18 ani-

Cererea de intrare in coopera
tivă va cuprinde : numele și pro
numele domiciliul cooperatorului 
și al membrilor familiei, averea 
ce o posedă el și membrii fami
liei, adeziunea liber consimțită la 
prevederile prezentului statut. Ce
rerea va fi semnată de toți mem- 
br’i familiei care au împlinit vîr- 
sta de 18 ani.

IV. Organizarea 
și retribuirea muncii

Art. 11. — Cooperativa agricolă 
de producție își organizează în
treaga activitate pe bază de plan, 
aprobat de adunarea generală 
Pianul de producție se întocmeș
te ținînd seama de condițiile spe
cifice fiecărei cooperative in așa 
fel îneît să asigure îndeplinirea 
obligațiilor față de stat și plata 
muncilor S.M.T., să-și constituie 
fondurile statutare și să aibă can
tități cît mai mari de produse 
pentru valorificare, sporirea veni
turilor ce se repartizează membri
lor pe zile-muncă.

Pentru folosirea mașinilor și 
tractoarelor statului, cooperativa 
încheie contracte de lucrări cu 
S.M.T., ținînd seama de folosirea 
integrală a capacității de lucru a 
mijloacelor proprii ale cooperati
vei.

Ari. 12. — Lucrările în coope 
rativă se execută în comun, prin 
munca personală a cooperatorilor.

Munca în cooperativă se orga
nizează pe brigăzi, iar in cadrul 
acestora pe echipe; fiecărei bri
găzi i se dau în primire parcele 
de pămînt din timpurile asolamen- 
tului, inventarul, animalele de 
muncă sau de producție și cons
trucțiile gospodărești necesare 
Repartizarea cooperatorilor pe bri
găzi se face ținîndu-se seama de 
priceperea, experiența și forța fi
zică a fiecăruia.

Pentru anumite munci califica
te, cooperativa poate angaja spe
cialiști ca: agronomi, contabili, 
constructori, conducători de auto
vehicule etc.

Art. 13. — Toate lucrările 
cooperativă se execută după 
temui de muncă în acord.

Comitetul de conducere, pe baza 
normelor recomandate de Minis
terul Agriculturii, propune spre 
aprobarea adunării generale nor
me de lucru pentru toate muncile 
și prețuirea lor în zile-muncă.

Normele de lucru efectuate se 
prețuiesc în zile-muncă, după cate-

goria de muncă în care se înca
drează lucrarea respectivă. Aceste 
categorii sînt stabilite de Minis
terul Agriculturii.

Brigadierul este obligat ca zil
nic să țină evidența zilelor-mun- 
că efectuate de fiecare 
să le treacă în carnetele 
că ale fiecăruia și să 
săptămînal contabilului

în 
sis-

membru, 
de mun- 
prezinte 

___ _________ situația 
zilelor-muncă ale membrilor din 
bigada sa Comitetul de conduce
re afișează de două ori pe lună 
situația zilelor-muncă efectuate 
de fiecare membru al cooperati
vei.

Art. 14. — Fiecare membru ca
pabil de muncă este obligat să 
efectueze in cursul anului un mi 
nim de 80—129 zile-muncă, repar
tizate pe campanii agricole.

Art. 15. — Pentru depășirea 
planului de producție și reducerea 
numărului de zile-muncă, față de 
cel stabilit pentru anumite lu
crări, adunarea generală poate a- 
corda brigăzilor, echipelor, mem
brilor (inclusiv brigadieri și șefi 
de echipă) o retribuție în plus in 
produse salt în bani, 
teriilor recomandate 
rul Agriculturii.

Art. 16. — Pentru 
grijă față de avutul 
crări de proastă calitate, încălca
rea disciplinei muncii și alte în
călcări ale prevederilor statutu- 
IUI, comitetul de conducere anlică 
sancțiuni ca : avertisment, amenzi 
pină la 5 zile-muncă, 
fără plată a lucrărilor 
cutate, trecerea la o 
mai mică răspundere, 
cind abaterile sint grave, comite
tul de conducere poate propune 
adunării generale excluderea din 
cooperativă a celor în cauză.
Art 17. — Femeile gravide vor 

fi eliberate de la muncă o lună 
înainte și o lună după naștere, 
acordindu-li-se pe acest interval 
de timp jumătate din ciștigul me
diu realizat in ultimele 12 luni, 
în cazul că au o vechime mai 
mică de 1 an, ciștigul mediu pe 
timpul de cind este membru io 
cooperativă.

potrivit cri- 
de Ministe-

lipsa de 
obștesc, lu-

retacerea 
prost exe- 
muncă de

In cazul

V. Despre repartizarea veniturilor
Art. 18. — Toate veniturile în 

natură se repartizează după cum 
urmează :

a) se achită mai întil obliga
țiile cooperativei față de stat (cote 
obligatorii, împrumuturi de se
mințe sau furaje, plata in natu
ră a muncilor executate de S.M.T. 
și obligațiile contractuale);

b) se asigură cantitatea de se
mințe necesară pentru însămîn- 
țări și furajele pentru hrănirea a- 
nimalelor cooperativei, plnă la 
noua recoltă, precum și o rezer
vă de semințe și furaje de 10—15 
Ia sută față de necesarul pe un 
an ;

c) din veniturile in natură și 
in bani se creează un fond de 
pină la 2 la sută pentru ajutora
rea cooperatorilor incapabili de 
muncă și care, din munca proprie 
și a membrilor familiilor lor, sau 
din veniturile ce le primesc după 
pămînt, nu-și pot asigura existen
ța (bătrinii, invalizii, bolnavii, 
orfanii și familii ale ostașilor), 
precum și pentru întreținerea cre- 
șelor și grădinițelor de copii;

d) se reține 2—5 la sută pen
tru complectarea fondului indivi
zibil din care se execută cons
trucții, plantații, se cumpără Ani
male, inventar, se execută lucrări 
de irigație, desecări etc. și 
achită împrumuturile pentru 
vestiți!;

e) se repartizează o parte
producție pentru vînzare in canti
tățile stabilite de adunarea gene
rală, ținînd seama de nevoile bă
nești ale cooperativei ;

f) toate veniturile in natură ră
mase se impart între membri, in 
proporție de cel puțin 75 la sută, 
după zilele-muncă efectuate și cel 
mult 25 la sută după suprafață, 
calitate și modul de folosință a 
pămintului adus in cooperativă.

Art. 19. — Veniturile in bani 
ale cooperativei se repartizează 
astfel:

se 
in-

din

popular raio-

anual de pro- 
lucru, bugetul

noi

unor

de 
la

acti-

ce-

«ăi, 
un 

pre-

schimbat de adunarea gene- 
inainte de termenul pentru 
a fost ales, dacă se dovedeș
ti necorespunzător.

de

de 
in-

a) se achită obligațiile față de 
stat ca: impozite, taxe de asigu
rare, plata în bani pentru muncile 
S.M.T., împrumuturile bănești 
producție;

b) se acoperă cheltuielile 
producție ca: cumpărarea de
grășăminte chimice, repararea 
uneltelor, combaterea dăunători
lor, tratamentul animalelor etc.;

c) se acoperă cheltuielile de ad
ministrație ale cooperativei, care 
nu vor putea fi mâi mari de 2% 
din totalul veniturilor bănești;

d) se alocă o sumă de bani 
pentru nevoile social-culturale 
(școlarizarea cadrelor, crearea de 
creșe și grădinițe de copii, clu
buri, biblioteci etc.) ;

e) se reține 3—5% pentru com
plectarea fondului indivizibil din 
care se execută construcții, plan
tații, se cumpără animale, inven
tar, se execută lucrări de irigații,; 
desecări etc., se achită împrumu-' 
turile de investiții și se face pia-c 
ta inventarului viu și mort adus; 
de cooperator peste contribuția* 
obligatorie; :

f) veniturile în bani rămase se;
împart între membri în proporție* 
de cel puțin 75% după zilele-ț 
muncă efectuate și pînă la 25%; 
după suprafață, calitatea și moduli 
de folosință a terenului adus în* 
cooperativă. |

Art. 20. — în cantitățile de- 
produse și sumele de bani ce se; 
impart membrilor după pămînt* 
nu se includ veniturile corespun-* 
zătoare suprafețelor de teren date: 
în folosință cooperativei de către; 
stat. Aceste venituri se împart? 
numai pe baza zilelor-muncă. ?

Acei cooperatori care au drep-; 
tul la plata după pămînt pierd; 
acest drept în cazul cînd nici unul ? 
din membrii capabili de muncă? 
ai familiei lor nu a efectuat mi-; 
nimul de zile-muncă prevăzute tn* 
statut. Aceste venituri se trec în«,

Art. 23. — Organul suprem de 
conducere al cooperativei agrico
le de producție este adunarea ge
nerală a membrilor cooperatori.

Adunarea generală are urmă
toarele atribuții:

a) aprobă statutul cooperativei 
agricole de producție;

b) stabilește contribuția obli
gatorie a membrilor la ha.;

c) alege, pe timp de 2 ani, pre
ședintele, comitetul de conduce
re compus din 5—11 membri, 
precum și comisia de revizie 
compusă din 3 membri și care 
vor fi confirmați de comitetul e- 
xecutiv al sfatului 
nai;

d) aprobă planul 
ducție, normele de
de venituri și cheltuieli, contrac
tele cu S.M.T., contractele de îm
prumut, de valorificări, asigurări 
și altele ;

e) aprobă primirea de 
membri;

f) hotărăște excluderea 
membri din cooperativă;

g) stabilește funcțiile în apara
tul de conducere și administrativ 
și retribuirea acestora;

h) aprobă repartizarea venitu
rilor in natură și bani;

i) aprobă în fiecare an canti
tatea de produse și sumele bă
nești ce se repartizează coopera
torilor pe bază de zile-muncă 
după suprafață, calitatea și mo
dul de folosință a terenului adus 
m cooperativă;

j) aprobă dările de seamă pre
zentate de comitetul de conducere 
și comisia de revizie;

k) aprobă regulamentul de or
dine interioară al cooperativei 
gricoie de producție;

l) rezolva phngerile făcute 
membrii cooperatori cu privire
activitatea comitetului ae condu
cere.

Adunarea generală a coopera
tivei se convoacă de cite ori este 
nevoie, dar cei puțin o data pe 
luna, ta poate li convocată de 
comitetul de conducere, la cere
rea comisiei de revizie, sau a cel 
puțin 25% din numărul total al 
membrilor.

Adunarea generală poate lua 
hotărîri valaoile numai in prezen
ța a 2/3 din totaiui membrilor și 
cu majoritatea voturilor celor 
prezenți.

Art. 24. — Intre două adunări 
generale activitatea cooperativei 
este condusă de comitetul de 
conducere — organ executiv al a- 
dunării generale, in fața căreia 
răspunde.

Comitetul de conducere are 
sarcina să organizeze și să răs
pundă de aplicarea întocmai a tu
turor hotăririior adunării genera
le. Comitetul de conducere este 
obligat să prezinte lunar raport 
de activitate, iar trimestrial și la 
sfîrșițui anului o dare de 
asupra întregii activități a 
rativei, în fața adunării 
rale.

Art. 25. — Președintele
rativei agricole de producție are

seamă 
coope- 
gene-

coope-

cindă noile cuceriri ale tehnicii. In 
primul semestru al acestui an nu
mărul propunerilor de inovații a 
crescut de 2,6 ori față de perioa
da corespunzătoare a anului pre* 
cedent.

Muncitori înaintați, ca strunga
rul Vasile Georgescu, topi'.orul 
Gh. Frunză, frezorul Dumitru Pe
trescu, ajustorul Vasile Botiș și 
rabotorul Ion Pioscaru sînt mîn- 
dria întreprinderii. Ei au lăsat de 
mult în urmă granițele celui de 
al doilea cincinal.

Foarte cunoscut este nu numai 
în Tirgoviște, ci în întreaga, țară, 
ba chiar și peste hotare, renumitul 
Erou al Muncii Socialiste Cons
tantin Vasilache.

Strungarul acesta, tui adevărat 
artist în meseria sa, a dus de
parte renumele uzinei și al ora
șului. Pentru a-1 cunoaște, au po
posit aici zeci de 2iariști, de pic
tori, de desenatori, de fotografi, 
de radio-reporteri, de operatori de 
film. Poate că nu-i de loc hazar
dată afirmația portarului între
prinderii, care spunea cu justifica
tă mîndrle că nici 20 orașe lao
laltă n-au văzut attția gazetari 
— cum îl denumea el într-un cu- 
vint pe toți cei amintiți — cîți a 
văzut el însuși și le-a deschis 
larg porțile.

in fiecare duminică pe străzile 
orașului poate fi intilnit autoturis
mul „Pobeda" cu nr. 332-Ploești. 
La volanul său se găsește Va
silache.

Ar fi multe de spus despre u- 
zina metalurgică din Tîrgoviște, 
despre minunății săi oameni. Cîte 
nu s-ar cuveni să se amintească 
despre viața cultural-artistică de 
aici, despre grija pentru asigura
rea condițiilor de muncă șl sănă
tate pentru muncitori, despre can. 
tină, despre gospodăria anexă a 
întreprinderii, despre cei ce-și 
construiesc locuințe individuale cu 
ajutorul uzinei, despre blocul pen
tru burlaci ce va fi dat în curînd 
în folosință...

Despre toate acestea socotim că 
vorbește bine inscripția descoperi, 
tă pe multe luzi care stăteau gata 
de expediție îrttr-una din extremi
tățile impunătoarei hale a monta, 
jului: „Tîrgoviște — Hsiangan — 
via Kutaiskaia".

Aceste cuvinte cuprind în ele 
mindria orașului și izbtnda cons
tructorilor de utilaj petrolifer de 
aici, ilustrind convingător semni- 

Bortkevici; frezorii, rabotorii, tur- flcația noțiunilor de ajutor fra- 
nătorii folosesc în măsură eres- jesc, de socialism, de pace...

(Urmare din pag. l-a)

VI. Conducerea cooperativei
sarcina conducerii zilnice a 
vității cooperativei și exercită un 
control permanent asupra îndepli
nirii hotăririior organelor de con
ducere ale cooperativei. In limi
tele atribuțiilor sale, președintele 
reprezintă cooperativa în fața or
ganelor de stat, justiției, organi
zațiilor economice de stat și coo
peratiste. precum și față de 
tățenii particulari.

Din rîndtirile membrilor 
comitetul de conducere alege 
vicepreședinte care, în lipsa
ședintelui, ține locul acestuia.

Art. 26. — Orice membru ales 
în organul de conducere ai coope
rativei agricole de producție poa 
te fi 
raia 
care 
te a

Art. 27. — Pentru conducerea 
brigăzilor și a fermelor zooteh
nice, comitetul de conducere nu
mește brigadieri și șefi de fermă, 
pe timp de 2 ani, care sînt apoi 
confirmați de adunarea generală.

Art. 28. — Pentru ținerea evi
denței gospodărești și financiare, 
precum și a zilelor-muncă efec
tuate de către membrii cooperati
vei, comitetul de conducere nu
mește un contabil, care este con
firmat de adunarea generală. E- 
vidența contabilă se organizează 
după regulile stabilite de 
terul Agriculturii. Toate 
justificative se semnează 
tre președinte și contabil.

Art. 29. — Comisia de 
verifică întreaga activitate 
podărească și financiară a comi
tetului de conducere; verifică în
registrarea tuturor veniturilor in 
bani și in natura, respectarea re
gulilor de efectuare a cheltuielilor 
în bani și materiale; verifică cum 
se păstrează avutul obștesc, mo
dul cum se achită cooperativa de 
obligațiile față de stai și plata 
muncilor S.M.T., cum se încasea
ză datoriile fața de cooperativa 
și dacă ou exista instrăinaee a a- 
vutului obștesc și a sumelor de 
bani.

Comisia de revizie verifică în 
mod amănunțit toate decontările 
dintre cooperativă și cooperatori, 
aplicarea și respectarea normelor 
de lucru, ținerea corectă a evi
denței zilelor-muncă și dacă se 
face la timp și în mod just repar
tizarea veniturilor cuvenite coope
ratorilor.

Comisia de revizie face cîte o 
revizie generală o dată pe trimes
tru și revizii parțiale ori de citc 
ori este nevoie. Ea întocmește de 
asemenea un referat asupra dării 
de seamă anuale a comitetului 
de conducere, pe care-1 prezintă 
adunării generale. In activitatea 
sa, comisia de revizie se supune 
numai adunării generale a mem
brilor cooperativei.

Art. 30. — Statutul de față, 
după aprobarea lui în adunarea 
generală de constituire, se înre
gistrează la sfatul popular raio
nal, după care cooperativa de 
producție agricolă se consideră 
legai constituită avind personali
tate juridică.

Minis- 
actele 

de că-

revizie
gos-

zes-

te tn vagoane, muncitorii au în
ceput să descarce, uneori și noap
tea, tot felul de strunguri, freze, 
raboteze, ciocane pneumatice și 
cîte și mai cîte alte mașini.

Ca să-și poată cuprinde
trea, uzina creștea văzînd cu 
ochii : s-au construit forja nouă, 
turnătoria, hala de montaj.

Odată cu uzina au crescut și 
oamenii care aveau să stapineas- 
că noile mașini, in anii primului 
cincinal, peste 750 de tineri și ti
nere au fost calificați în diverse 
meserii, iar aproape 600 de mun
citori și-au ridicat calificarea pro
fesională.

S-au deschis și alte cursuri: 
de normatori, de controlori teh
nici, de inițiere în contabilitate, 
etc.

Din 2iua cînd a fost expediată 
prima sondeză K.A.M. 500. s-a 
scurs destul timp. Metalurgiștii 
tîrgovișteni au dobîndit experien
ță în muncă, s-au avintat în exe
cutarea de noi comenzi. Lună de 
lună a sporit nu numai produc
ția, ci și productivitatea muncii. 
S-au mărit și sortimentele intrate 
în lucru. Așa se face că la servi
ciul vinzări, unde se ține evi
dența beneficiarilor, au apărut 
rubrici noi.

Ce era înscris în dreptul aces
tora ? Rind pe rînd și-au găsit 
loc produsele care au începui să 
fie executate în serie. Mai întîi 
și-au făcut apariția racordurile 
speciale, apoi în ordine geam- 
blacurile, macaralele de 80 tone, 
sitele vibratorii, pompele de no
roi, lanțurile rotary, mașinile 
T.L.3, instalate pe tractoare, tur- 
boburele.

Anul acesta, pe lingă produse 
le menționați 
vagoane cu 
Here mobile < 
S.M.T.-uri.

In graiul 
monstrează . 
netăgăduit. Ce spun acestea des
pre uzina „Gh. Gheorghiu-Dej“ 
din Tîrgoviște?

In 1955 producția întreprinderii 
pe cap de muncitor a depășit de 
3,3 ori nivelul atins In 1950. Dacă 
pentru 1950 luăm ca bază cifra 
100, dinamica se prezintă astfel: 
1951: 121,2; ,1952 . 205,9; 1953;
245,7; 1954: 229,9; 1955: 330,2.

Cum au fost posibile asemenea 
rezultate? Un număr de 256 
strungari aplică metodele Bîkov și

te s-au confecționat 
linie îngustă și ate- 
cu dormitoare pentru

lor rece, cifrele de- 
tototdeauna fapte de

Crește numărul gospodăriilor colective
Și în acest an colectiviștii, în- 

tovărășiții, precum și țăranii mun
citori care au lucrat pămîntul în 
tarlale au realizat cele mai bo
gate recolte. Rezultatele obținute 
de ei continuă să fie mult discu
tate de țăranii muncitori cu gos
podării individuale. Acum, cînd 
in întreaga țară au început mun
cile pentru recolta anului viitor, 
mulți țărani muncitori se înscriu 
în gospodăriile colective, coope
rativele de producție agricolă sau 
în întovărășirile agricole. încă 
din cursul lunii agust, cînd se
cerișul și treierișul se desfășurau 
din plin, au mai luat ființă 226 
de gospodării colective, coopera
tive de producție agricolă și înto
vărășiri agricole, iar în cele exis
tente s-au mai înscris aproape 
7.000 de familii de țărani munci
tori. Cele mai multe unități agri-

cole socialiste au luat ființă în 
ultimul timp în regiunile Bucu
rești, Crâiova Acum, în
regiunea București sînt aproape 
1.300 de gospodării colective și 
întovărășiri agricole, în regiunea 
Craiova 1 881 de gospodării co
lective, cooperative de producție 
agricolă și întovărășiri agricole, 
în regiunea Galați 798 de gospo
dării colective și întovărășiri a- 
gricole, iar în regiunea Timișoa
ra 590.

In întreaga tară au luat ființă 
pînă acum peste 10.000 de gos
podării colective, întovărășiri și 
cooperative de producție agricolă 
în care mai mult de 600.000 de 
familii lucrează laolaltă aproxi
mativ 1.737.000 ha. teren.

I nlor met >i
• Vineri dimineața a părăsit 

Capitala delegația Camerei de co
merț și industrie indoneziene, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Camerei de Comerț a R.P.R.

• Medicul american dr. Henry 
Heimlich, profesor la „New. York 
Medical College4*, venit în țara

Pentru nevoile
de toamnă șiPentru sezonul 

iarnă întreprinderile industriei 
ușoare pregătesc cantități mai 
mari de îmbrăcăminte și încălță
minte decit anul trecut. Muncitorii 
întreprinderilor de confecții și tri
cotaje vor pune la dispoziția 
populației cu 23.000 mai multe 
paltoane pentru femei, cu 130.000 
mai multe pulovere, veste și ja
chete de lină, cu peste 7.000 mai 
multe costumașe de Una pentru 
copii și altele. Magazinele vor fi 
aprovizionate anul acesta cu can
tități sporite de încălțăminte și 
articole de blănărie In semestrul 
II fabricile de încălțăminte pro
duc cu 324.000 mai mulie perechi

noastră pentru a se documenta a- 
supra sistemului operatoriu a 
esofagului folosit de dr. Dan Ga- 
vriliu, a vizitat vineri dimineață 
secția de radiologie și saloanele 
spitalului dr. Cantacuzino din 
București.

(Agerpres)

cumpărătorilor
de bocanci decît au produs în a- 
ceeași perioadă a anului trecut. 
Producția de ghete pentru femei 
și copii va crește cu 525.000 de 
perechi față de anul trecut, iar 
cea de articole de blănărie cu 
10.000 bucăți. Pentru cei mici se 
vor lucra cu 4.000 mai multe hai
ne de blană decît anul trecut. Se 
vor produce de asemenea în acest 
an cu aproximativ 530.000 mai 
multe perechi de încălțăminte din 
cauciuc, în magazine se vor găsi 
și sortimente noi de încălțăminte 
cum ar fi galoși de damă și în
călțăminte colorată din cauciuc 
pentru femei și copii.

(Agerpres)

O SCURTĂ VIZITĂ
La 2 octombrie, militarii Forțelor noastre armate sărbătoresc 

ziua lor.
Să le facem o scurtă vizită, prin intermediul fotografiilor.

In timpul liber: se pare că megafonul înlocuiește cu succes 
taraful de lăutari.

Secondat cu atenție de tehnicianul avionului, pilotul verifici 
frina aerodinamică,

In întîmpinarea zilei 
Forjelor Armate ale R P. R.



Sesiunea Consiliului General al F.S.M.

închiderea lucrărilor celui de al VUI-lea Congres 
al Partidului Comunist Chinez

Alegerea membrilor sl a membrilor siMi 
al c. c. al rariidiiioi comooisi Chinez

I PEKIN 28 (Agerpres). - Chi
na Nouă transmite următoarea 
listă a membrilor Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, aleși la 26 septembrie la 
Congresul al Vlll-lea pe întreaga 
Chină al Partidului Comunist 
Chinez :

Mao Țze-dun, Liu Șao-ți, Lin 
Bo-țziui, Den Slao-pln, Ciu De, 
Ciu En-lai, Dun Bl-u, Cen Iun, 
Lin Biao, U lui-cijan, Cen Bo-da, 
Țaj Cian, Li Fu-ciun, Lo Jun- 
huan, Siui Te-li, Lu Din-i, Lo 
Jui-țin, Siui Sian-țian, Den In- 
ciao, Liu Bo-cen. Cen I. Pin De- 
huai, Liao Cen-cîji, Li Sian-nian, 
Cen Ghen, Ne Jun-cijen, Lin Fin, 
Cijan Din-cen, Pîn Cijen, Ulanfu, 
Huan Ke-cen, Ten Dai-iuan, Siao 
Țzin-guan, Tan Cijen, Ke Țln-Șl, 
Su Iui, He Lun, Van Șou-dao, 
Van Vei-cljou, Den Țzî-huei, LI 
Ke-nun, lan Șan-kun, E Țzian-in, 
Sun Jen-țiun, Cijan lun-i, Liu 
Slao, Li Vel-han, Van Țzia-sian,

Conferința pentru examinarea 
și aprobarea statutului Agenției 

internaționale pentru energia atomică
Cuvintarea șefului delegației R. P. R.

NEW YORK 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 septem
brie, la conferința pentru exami
narea șî aprobarea statutului A- 
genției internaționale pentru e- 
nergia atomică, în cadrul discu
țiilor generale pe marginea pro
iectului de statut, a luat cuvîntul 
reprezentantul Indiei, Bhaba.

La discuțiile din 27 septembrie 
au participat de asemenea repre
zentanții Bulgariei, Canadei, Ro- 
miniei, R.S.S, Bieloruse, Suediei, 
Filipinelor, Guatemalei și altor 
țări.

Șeful delegației R.P.R. Silviu 
Brucan, a rostit o cuvîntare în 
care a spus intre altele:

Noi toți participaniții la aceas.a 
adunare, împărtășim sentimentul 
că s-a creat aci un climat favo
rabil pentru înțelegere mutuală și 
pentru aprecierea punctelor de ve
dere divergente.

Republica Populară Rom'nă par
ticipă cu mult interes la lucrările 
Conferinței pentru adoptarea sta- 
tuiului Agenției atomice.

Ca stat care a pornit impetuos 
pe calea industrializării. și s-a 
desprins cu hotărîre din stai ea 
de țară slab dezvoltată, Romînia 
este profund atașa ă progiesului 
tehnic și îmbrățișează tot ceea ce 
poate accelera mersul ei înainte.

în momentul cînd țările vor 
reuși să folosească această nouă 
energie pe scară largă, vor 
putea străbate cu pași mari, 
in numai cîțlva ani, distanța care 
ar necesita cu mijloacele actuale 
zeci și chiar sute de ani. Acestui 
scop nobil și măreț merită să-i 
consacram toate forțele noastre.

Desigur, delegația noastră do
rește. conștientă de dificultățile și 
obstacolele care mai trebuie în
vinse, să transforme această posj- 
bilitate într-o realitate concretă. 
Nici cînd insă nu au existat con
diții mai favorabile pentru a în
deplini această comandă socială a 
contemporaneității. Trebuie să ne 
dovedim în stare a înlătura d.fi- 
cultățile și a sări obstacolele pen

Drumul revoluționar 
ai tinerelului popular din Iugoslavia

(Urmare din pag. l-a)

al U.S.A.OJ.-ulul, care încă a- 
tunci număra peste 500.000 mem
bri și avea o activitate foarte dez
voltată.

După cum se vede, în timpul 
revoluției și în anii imediat ur
mători războiului, au existat și au 
activat in Iugoslavia două orga
nizații politice de tineret: 
Uniunea Tineretului Comunist 
(S.K-O.J.) și Uniunea Tineretului 
Antifascist Unit din Iugoslavia 
(U.S.A.O.J.). S.K-O.J. era o orga
nizație mai strînsă, monolită din 
punct de vedere ideologic, mai 
disciplinată, s-ar putea spune — 
organizația de cadre a tineretului 
comunist, pe cînd U.S.A.OJ., care 
după război a primit denumirea 
de Tineretul Popular, a fost o 
organizație largă de masă a oa
menilor tineri, care intr-un lei sau 
altul luptau contra dușmanii ui 
comun și pentru realizarea pro
gramului de construire a socia
lismului.

Dar datorită eforturilor depuse 
de S.K.O.J., datorită acțiunilor 
un'ce m luptă a marel majorități 
a tineretului, datorită rid carii 
generale a conștiinței socialiste a 
tineretului iugoslav, au dispărut 
și cauzele de existență a două 
organizații de tineret, caracterul

„Scînteia tineretului"
Pag 4-a 29 septembrie 1956 

Kan $en, E Țzl-cijuan, Liu Lan- 
tao, Liu Nin-i, Bo l-bo, Hu Țiao- 
mu, Ian Siu-fîn, Șu Tun, Lai Jo- 
îui, Cijan Țzi-ciun, Cen Țzi-hua, 
Cen Iui. Liu Cian-șen, U Siu- 
țîuan, Siao Ke, Țian In, Van 
Țun-u, Den Hua, Ma Min-fan, 
Cijan Ven-tian, Tan Cijen-lin, Liu 
la-lou, Li Siue-fîn, Cen Șao-min, 
Li Bao-hua. Siui Guan-da, Van 
Cijen, Țzen Șan, Lin Te, Cijen 
Vei-san, Siui Hai-dun, Siao Hua, 
Hu lao-ban, Cijao Er-lu, Ouian 
Țin, Si Cijun-siun, Liu Ghe-pin, 
Se Fu-ciji, An Țziven, Țzia To-fu, 
Li Ll-san, Huan Țzin, Li Țzin- 
țiuan, U Ciji-pu, Liui Cijen-țao, 
Van Șu-șen, Tao Cîju, Țzen Si- 
șen, Cen Șao-iui.

★
Membri supleanți al C.C. al 

Partidului Comunist Chinez au 
fost aleși :

Ian Sian-cijen, Van Cen-mou, 
Ian De-ciji, Vei Go-țin, Lo Gui- 
ho, Cijan Țzin-u, Se Țziue-țzai, E.

tru a ajunge sus pe culmile stră
lucitoare pe care azi le întrezărim. 
Mai înainte de toate permiteți-mi 
D-le președinte să exprim părerea 
că asigurarea folosirii energiei 
atomice ia scopuri pașnice și îm
piedicarea folosirii ei în scopuri 
de distrugere și exterminare for
mează un tot unic de nedespărțit. 
Conștiința omenirii nu poate ad
mite ca în timp ce noi vorbim 
despre mărețele binefaceri pentru 
popoare ale aplicării energiei ato
mice în industrie, în agricultură, 
in biolog.e, în medicină, bugetele 
unor state să indice creșteri uriașe 
ale alocațiilor pentru bombe ato
mice și o cursă diabolică pentru 
a acumula depozite de bombe dis
trugătoare. Atît timp cit cantități 
mari de materie primă, numeroase 
instalații, cadre și fonduri sînt 
orientate spre aplicarea militară a 
energiei atomice și spr e întreține
rea unei competiții care amenință 
viitorul omenirii, pespecuveie fo
losirii acestei energii in slujba fe
ricirii, foloasele ei rămin incerte 
și nebuloase.

Trebuie să contăm din ce în ce 
mai puțin pe credulitatea po
poarelor și din ce in ce mai mult 
pe luciditatea lor și spiritul lor 
critic.

Delegația Republicii Populare 
Romîne consideră că interzicerea 
armelor atomice este și rămine 
unul din principalele noastre 
'obiective. In ceea ce privește apli
carea pașnică a energiei atomice. 
Republica Populară Romînă s-a 
dedicat exclusiv aplicării sale paș
nice.

Țara noastră posedă bogate 
zăcăminte de uraniu a căror, ex
ploatare s-a intensificat de la an 
la an. Pe această bază guvernul 
romîn a alcătuit un larg program 
de dezvoltare a producției de 
energie nucleară. Comitetul pen
tru energie nucleară, constituit în 
1955 pe lingă Consiliul de Miniș
tri. coordonează și' sprijină prin 
toate mijloacele dezvoltarea cer
cetărilor de fizică nucleară și a

și scopurile lor fiind în fond ace
leași. Din cauza aceasta a avut 
loc Congresul comun al ambelor 
organizații care, spre sfirșitul a- 
nului 1948, a proclamat un.fica 
rea lor în Tineretul Popular din 
Iugoslavia. Noua organizație a 
preluat de la S.K.OJ. tradiția sa 
revoluționară, capacitatea sa de 
acțiune, baza Ideologică și forța 
organizatorică, iar de la cealaltă, 
caracterul ei de masă, influența 
largă și diversitatea activității. 
Astiel, după un lung șir de ani 
de luptă a Partidului, a S.K.O.J.- 
ului, a forțelor progresiste ale ti
neretului, a fost realizată și uni
tatea organizatorică a mișcării de 
tineret, care și-a găsit expresia 
în Tineretul Popular din iugo
slavia.

Tineretul Popular a participat 
foarte activ la construirea socia
listă a țării, sub diferite forme. 
Numai la marile acțiuni au parti
cipat 1.200 000 tineri și tinere din 
Iugoslavia, construind 11 căi fe
rate, 14 întreprinderi industriale, 
6 hidrocentrale mari, 6 șosele 
mari. etc.

Pentru a înțelege cit mai clar 
rolul actual al Tineretului Popu
lar din Iugoslavia in construirea 
socialismului și in educarea socia
listă a oamenilor tineri, ar fi ne
cesar să nc referim mai de a- 
proape la caracteristicile sale de 
bază. Dar pentru acest lucru este 
necesară o altă relatare.

Fei, Ian Cen-u, Gan Sî-țl, Cijan 
Han-fu, Pan Țzî-li, Li Da-cijan, 
Siui Și-iu, Șuai Mîn-ți, Ian Iun, 
Liu Jen, Cen Si-lian, Van I, Cijan 
Țzun-sun, Cijou lan, Huan Ho- 
țin, Li Tao, Cen Ți-han, Cen Man- 
iuan, Siui Țzi-jun, Huan Ou-dun. 
Gu Da-țun, Li Ciji-min, Liu Lan- 
bo, Su Cijen-hua, Fin Bai-țziul, 
Cijou Bao-cijun, U De, Kui Bi. 
Cijan De-șen, Ou Min-țziue, Fan 
Ven-lan, Ciju De-hai, Șao Și-pin, 
Cijan Cl-lun, Huan lun-șen. L' 
Țzian-cijen, Ma Ven-jui, Cijan 
Lin-ciji, Cijan Si, Van Și-tai, Ian 
Hun-ian, Songhi Iși, Cijan Da- 
ciji, Gao Ke-lin, Saifuddin, Liao 
Han-șen, Hun Siue-ciji, Cijan Iun, 
Siui Bin, Țzian Vei-țin, Liao Lu- 
ian, Sun Și-Iun, Tan Ți-lun. Cijou 
Huan, Cijun Ți-guan, Cen Pi-sian, 
Cijao Țzian-min, Țal Șu-fan, 
Țzian Țziun-Jui, Pan Fu-șen, 
Țzian Nan-sian, Țzian Hua, Han 
Guan, Li Cian, Van He-șou, Cen 
Cijen-jen.

plicații'le ei practice în diferite do
menii. A intrat într-o fază avan
sată construcția unui reactor de 
2000 kw care va fi pus în func
țiune în cîteva luni. Se proiectea
ză noi reactori. In 1957 va fi gata 
construcția unui grup de labora
toare fierbinți la diferite grade de 
radiații precum și un accelerator 
dc particule elementare de tip 
ciclotron și fazotron de 12.5 mev. 
care va servi la producerea de 
izotopi radioactivi. Se mai găsește 
în construcție un betatron expe
rimental de 40 mev. și se proiec
tează un accelerator linear modern 
de mare energie. Institutul de fi
zică atomică a! Academiei a fost 
dotat cu mașini electronice de 
calcul construite de savanți ro- 
mîni. Acest Institut, care dispune 
de o echipă de remarcabili savanți 
atomiști, Iși dezvoltă cercetările și 
formează noi cadre de specialiști 
în fizică nucleară. In diferite in
stituții specializate ale Academiei 
se desfășoară cu succes cercetări 
și aplicații ale Izotopilor radioac
tivi în agricultură, în tratamente 
medicale, în radiochimie

Carotajul radioactiv la sondele 
petrolifere a devenit unul din mij
loacele curen-te de control, iar în 
spitalele noastre se lolosesc izo
topi radioactivi în tratamente me
dicale.

Bine înțeles că acest progres 
rapid într-un domeniu atît de di
ficil este mai lesne de înțeles dacă 
se ține seamă de doi factori: pu
ternica bază de uraniu a Romî- 
niei și ajutorul multilateral acor
dat de Uniunea Sovietică.

Arătînd că delegația Republicii 
Populare Romîne dă o înaltă a- 
preciere activității depuse de cele 
12 state în elaborarea proiectului 
de statut și spiritului de colabora, 
re și bunăvoință care s-a mani
festat în cadrul acestui comitet, 
președintele delegației romîne a 
subliniat că trebuie să se recu
noască că au rămas în proiectul 
de statut probleme care nu și-au 
găsit o rezolvare satisfăcătoare 
și datoria conferinței este de a 
duce opera începută pînă la 
capăt.

Delegația romînă nu a propus 
nici un amendament la proiectul 
de statut. Propunerea noastră 
este însă ca întreaga activitate a 
agenției atomice să fie călăuzită 
de deviza colaborării fără discri
minare. îmi permit să cred, d-le 
președinte, că aceasta ar marca 
cu adevărat semnalul unei noi 
etape în viața internațională și că 
am binemerita prin aceasta în
crederea de la popoare.

Delegația Republicii Populare 
Romîne este pentru măsuri rezo
nabile menite să asigure un con
trol efectiv și adecvat pentru 1 a 
preveni folosirea informațiilor 
științifice și a materialelor puse 
la dispoziție de agenție pentru 
scopuri contrarii păcii și securi
tății, dar se pronunță împotriva 
formulărilor care ascund în sine 
primejdia unor discordii între 
țările slab dezvoltate și agenție.

Socotim că principiile funda
mentale ale egalității între state 
mari sau mici și ale respectului 
pentru suveranitatea lor de stat, 
trebuie să-și găsească expresia 
adecvată în statut. Să fim con- 
știenți de răspunderea ce ne irt- 
cubă ca statutul să devină un te
ren ferm al încrederii reciproce 
indispensabile pentru dezvoltarea 
nestînjenită a agenției, spre o- 
biectivele fixate.

Delegația romînă își propune 
să conlucreze cot la cot cu cele
lalte delegații pentru a asigura 
reușita deplină a Conferinței. Ne 
vom călăuzi ca și pînă acum de 
spiritul de înțelegere și de bună
voință pentru al căror triumf în 
viața internațională militează cu 
consecvență Republica Populară | 
Romînă.

Ambasadorul R. P. R. 
în R. P. Albania și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
TIRANA 28 (Agerpres). — 

ATA transmite : La 28 septembrie, 
Pilo Peristeri, vicepreședintele 
Prezidiului Adunării Populare a 
Republicii Populare Albania, l-a 
primit pe George Velcescu, amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Ro
mîne în Albania, care i-a remis 
scrisorile de acreditare.

—••O"—

Plenara C.C. al Partidului 
Socialist italian

ROMA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 27 septembrie s-a 
deschis plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist ita
lian. La plenară Pietro Nenni a 
prezentat un raport cu privire la 
relațiile dintre partidele politice 
italiene și în specia! dintre socia
liști și social-democrați.

Lichidarea unei rețele a 
spionajului englez descope

rită în R. P. Polonă
VARȘOVIA 28 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum rela
tează ziarele, în cursul lunii au
gust a fost lichidată pe teritoriul 
Poloniei, rețeaua de ageriți ai ser
viciului de spionaj eng ez în frun
te cu Tadeusz Babulsky.

Tadeusz Babulsky a arătat că 
a fost înrolat de Eji Bayer, agent 
al serviciului de spionaj englez. 
Acuzații transmiteau serviciului 
de spionaj englez date secrete 
cu privire la obiectivele indus
triale și militare de pe teritoriul 
Poloniei.

„Strip - tease = 
salvarea 
de la ru nă“

*

Slavă domnului că proprie
tarii marilor cabarete america
ne au găsit mijlocul de a scă
pa de faliment. De altfel era 
normal ca tocmai în Statele 
Unite să apară o idee atît de 
strălucită, epocală, o idee în 
stare să alunge spectrul maca
bru al ruinii. Nu degeaba se 
laudă orice yankeu onorabil de 
inventivitatea sa și a concetă
țenilor.

Prin urmare să ardem smir
nă șî tămîie, să înălțăm ode 
pentru că patronilor de varie- 
teuri le-a venit gîndul cel bun. 
Și acest gînd poartă un nume 
foarte plastic: strip-tease
(salvare de la ruină). Este 
vorba de un spectacol — bine
înțeles de o înaltă ținută ar
tistică — menit să satisfacă Șl 
exigențele celor mai rafinați 
esteți. In fața sălii în plin ex
taz. pe scenă apar femei, care, 
pe rînd încep să se dezbrace, 
aruneînd încet tot ce nu face 
parte din ținuta mamei Eya. 
Și acest spectacol scapă chipu
rile de mizerie pe bieții negu
țători de plăceri ai Americii.

De fapt patentul invenției 
nu aparține Americii, ci „fru
moasei Mona“ care cu 63 ae 
am în' urmă a lansat acest 
spectacol pe o masă a cabare
tului parizian „Moulin Rou
ge'', în aplauzele frenetice ale 
bețivanilor și amendată—pen
tru neresp'ectarea pudicității 
publice—cu 100 de franci. Și 
bineînțeles că molima s-a în
tins chemîndu-se cînd „Vizita 
la doctor", cînd ..Baia parizia
nă". Apoi a murit ca orice gen 
de spectacol de scandal, pînă 
cînd, americanii au redescope
rit America au azvîrlit ves
mintele putrezite, au dat un 
nume nou și așa s-a născut

SOFIA 28 (Agerpres). — La 
ședința din seara zilei de 27 sep
tembrie a sesiunii Consiliului Ge
neral al Federației Sindicale 
Mondiale au început discuțiile la 
raportul lui Louis Saillant.

Herbert Warnke, vicepreședinte 
al Federației Sindicale Mondiale 
și președintele Uniunii sindicate
lor libere germane, care a luat 
primul cuvintul, a vorbit despre 
lupta oamenilor muncii germani 
împotriva renașterii militarismu
lui german din Republica Fede
rală Germană.

Monopolurile vest.germane, în 
goana după piJituri, au intensi

Vizita tovarășului Iosip Broz Tito 
în Crimeea

YALTA 28 (Agerpres). — TASS 
transmite: La 28 septembrie losip 
Broz Tito, președintele Republi
cii Populare Federative Iugosla
via, împreună cu soția și persoa
nele care îl însoțesc, care au so
sit în Crimeea la 27 septembrie, 
au petrecut o zi de odihnă la re
ședințele ce Je-au fost puse la

India și Arabia Saudită 
sprijină Egiptul în problema Suezului

DELHI 28 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 27 septem
brie a fost dat publicității la Del
hi comunicatul comun al regelui 
Arabiei Saudite, Saud, și al pri
mului ministru al Indiei, Nehru, 
cu privire la tratativele care au 
avut loc în timpul vizitei lui 
Nehru în Arabia Saudită.

In comunicat se spune că tra
tativele s-au referit la situația 
internațională și la consolidarea 
relațiilor de prietenie între cele 
două țări. Regele și premierul, se 
spune în comunicat, au declarat 
că rămin credincioși declarației 
conferinței de la Bandung și au 
hotărît să dezvolte colaborarea 
dintre țările lor în toate domenii
le pe baza acestor principii.

In ce privește problema Suezu
lui, regele și primul ministru au 
declarat că această problemă nu 
poate fi reglementată printr-un 
conflict sau prin privarea Egip

★

* ★

Muncitorii de 
Ia uzina de au
tomobile din 
Clanciun, s-au 
angajat ca In 
cinstea celei de 
a 7-a aniversări 
a constituirii 
R.P. Chineze să 
producă primele 
automobile. la- 
tă-l șlefuind ci
lindrii cu cele 
mai perfecționa
te mașini.

★ ★
*

„strip-tease" izvor nesecai de 
dolari

Dar patronii varieteelor pari
ziene s-au scandalizat. Nu se 
putea ca americanii să fure 
paternitatea spectacolului, așa 
că pentru salvarea prestigiului 
național l-au reluat. Numai în 
Paris apar pe scenele a 23 de 
teatre și cabarete 122 de fe
mei care se dezbracă în fiecare 
seară în fața a 12.000 de ama
tori de artă pură

Toată această afacere are & 
un revers. Cele mai multe 
dintre femeile care se dezbra
că pe scenă, ajung acolo îm
pinse de mizerie. Rosali d’A- 
ronda, de pildă, a recurs la a- 
ceastă „artă" ca să-și poată 
întreține copilul.

Prin urmare, respectul nos
tru pentru inventivitatea speci
fică americană care permite 
înscrierea în istoria artelor a 
unui nou gen născut din tra
gedia omenească, izvorlt din 
mizeria și promiscuitatea unui 
sitem.

Fiți atente, 
gîngăniilor...
Un negustor american spu

nea odată că Statele Unite iși 
datoresc prosperitatea felului 
in care au știut să-și facă re
clamă. Deși nu sîntem de a- 
cord cu aceasta, n-avem de 
gind acum să-l combatem. O- 
mul spune totuși și puțin ade
văr. In S.U.A., reclama nu 
numai că este sufletul comer
țului, dar face parte din viața 
de fiecare zi ca și filmele cu 
gangsteri sau guma de meste
cat.

D. Ralph G. Martin, preșe- 
dintele lui ,,Look Chimical 
Company** oferă un premiu, 
nu însă pentru prinderea u- 
nui gangster sau pentru copii 
orfani. Premiul este dăruit 
„insectei gata să-și riște viața 
a cîștiga 25.000 dolari". 

ficat considerabil munca, fapt ce 
provoacă la rîndul său intensifi
carea luptei greviste în centrele 
industriale ale Germaniei occi
dentale și ale Berlinului apusean.

Herbert Warnke, a subliniat in
tensificarea contactelor dintre 
muncitorii din R.D. Germană și 
R.F. Germană.

După cuvintarea rostită de re
prezentantul sindicatelor din Ga
bon (Africa ecuatorială franceză), 
s-a dat cuvîntul lui V. V. Grișin, 
vicepreședinte al Federației Sin
dicale Mondiale și președintele 
Consiliului Central ăl Sindicate
lor din Uniunea Sovietică, 

dispoziție pe litoralul de sud <1 
Crimeei.

La 28 septembrie N. S. Hruș- 
ciov, prim secretar al Comitetu
lui Central al P.C.U.S. și mem
bru al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. a oferit un prînz 
în cinstea lui losip Broz Tito, 
președintele R.P.F. Iugoslavia.

tului de drepturile suverane asu
pra Canalului de Suez. Regele și 
primul ministru sînt convinși că 
cu toate greutățile și încordarea 
care s-a ivit în legătură cu acea
stă problemă, părțile interesate 
pot să ajungă la un acord pe ca
lea tratativelor fără să aducă 
prejudicii suveranității și autori
tății Egiptului și respectînd inte
resele celorlalte țări. Ei împăr
tășesc speranța că în legătură cu 
această problemă nu se va recur
ge Ia presiuni politice și econo
mice.

PRAG A. — Intre 20 și 27 sep
tembrie, a avut loc la Praga ple
nara Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslovacia. 
Participanții la plenară au dezbă
tut raportul lui A. Zapotocki cu 
privire la sarcinile sindicatelor in 
construirea socialismului.

SOCI. — La 28 septembrie 
dr. Sukarno președintele Republi
cii Indonezia și persoanele care îl 
însoțesc au părăsit Seci plecînd 
cu avionul spre Kuibîșev, în drum 
spre Republica Populară Chineză.

WASHINGTON 28 (Agerpres). 
— Aviația americană a anunțat 
că avionul său supersonic experi
mental ..Beli X-2“ s-a prăbușit pe 
sol la baza Edwards din Califor
nia. Pilotul a fost ucis.

LONDRA. — Potrivit unor știri 
sosite din Camberra, la 27 sep
tembrie la Maralinge (Australia) 
a fost provocată explozia unei 
bombe atomice engleze. Se anun
ță că aceasta este prima explo
zie experimentală dintr-o nouă 
serie de experiențe engleze cu 
arma nucleară.

BERLIN. — La 27 septembrie 
guvernul R.D. Germane a anun 
țat că toți cetățenii Republicii 
Democrate Germane care au pără
sit țara plecînd în Germania oc
cidentală și doresc în prezent să 
se înapoieze, o pot face fără să 
fie supuși vreunei anchete sau 
măsuri penale. Ei vor fi tratați 
deopotrivă cu ceilalți cetățeni ai 
Republicii.

Dar la urma urmei cine este 
d. Martin și ce risc impune el 
Insectelor ? D. Martin este 
proprietarul unei mari Între
prinderi de chimicale și așa 
cum se recomandă singur „u- 
nul din pionerii D.T.T.-ului și 
al Chlordanului", două cunos
cute insecticide. Pentru că 
gingănille s-au dovedit totuși 
incăpățînate, „pionerul** Mar
tin a pus pe piață un alt in
secticid, mai tare de 28 de ori 
de cit D.T.T.-ul și anume „real 
Kiell". Prin urmare Martin 
este negustor și vrea să-și pla
seze marta care n-ar avea nici 
un cusur. Și ca să dovedească 
aceasta, a scos un ucaz către 
insecte poftindu-le la concurs. 
Și, ca la orice intrecere, s a 
dat și un regulament care spu
ne cam următoarele :

1. Conrursul este deschis 
tuturor insectelor, de orice mă
rime.

2. Durata concursului e de 
3 luni.

3. Concursul începe în Iunie 
„care este epoca cînd insec
tele se găsesc in cea mai 
bună condiție fizică și min. 
tală".

4. Insectele se pot înscrie 
singure sau dacă — spune re
gulamentul adresindu-se de 
data aceasta oamenilor — 
„cunoașteți vreuna timidă, o 
puteți înscrie, chiar și împo. 
triva voinței ei“.

După cum se vede regula
mentul e simplu și gingania 
cea mai rezistentă la pompa 
cu tilt o să primească 75.000 
dolari. Om cumsecade, d. 
Martin lasă la libera alegere 
a insectei cum să cheltuiască 
banii. Nu există obligații de 
a cumpăra acțiuni ale lui 
,,Look Chimical Company".

în orice caz, mare ți-e gră
dina ta, doamne !

AL. GÎRNEAȚA

Campionatul ciclist de mare fond al R.P.R.

După 2000 km. pe bicicletă

A treia victorie consecutivi
Probabil că și dumneavoastră 

îl apreciați pe Constantin Dumi
trescu, pe acest tînăr blond și 
vînjos, purtător în atâtea compe
tiții de mare amploare, a mult 
rîvnitului trofeu ciclist „tricoul 
galben**. Am avut de zeci de ori 
ocazia să stăm de vorbă cu el 
și am făcut-o și de această dată. 
Nimic din modestia ca.re-1 carac
terizează nu se știrbise. Deși era 
olar, dat fiind forma deosebită în 
care șe afla, că nu poate pierde 
victoria în această dificilă între
cere, cînd l-am rugat să-mi de
clare, înaintea ultimei etape, ceva 
despre eforturile pe care le-a fă
cut pentru a cuceri titlul de cam
pion republican de fond, mi-a răs
puns: „O competiție se termină 
numai atunci cmd ai trecut linia 
de sosire. Adversarii mei sînt la 
fel de valoroși și bine pregătiți 
și oricînd, chiar și acum în ulti
ma etapă, pot dezlănțui atacuri 
cu rezultate surprinzătoare. Eu 
vă pot spune doar atît: voi pune 
în valoare toată pregătirea și re
sursele de care dispun pentru 
a-mi apăra șansele...*4

E'ste clar că maeslrul sportului 
C. Dumitrescu, care a cîștigat ofi
cial etapa Longwy-Namur și a 
fost frustat de o altă victorie de 
etapă în „Turul Europei** din a- 
cest an, a fost cel mai valoros 
protagonist al acestei ediții a 
campionatului. La cățărări ca și 
la coborîri, pe drum prost ca și 
pe asfalt, el a fost permanent î-n 
primul pluton, muncind continuu 
pentru o comportare strălucită. 
Rezultatul : a treia victorie con
secutivă, al treilea titlu de cam- 
Dion republican de mare fond.

G. Moiceanu : „Despre victoria 
noastră"

După sosirea pe stadionul „23 
August", cînd arbitrii lucrau la 
întocmirea ultimelor clasamente, 
am stat de vorbă cu G. Moiceanu, 
cel mai valoros aiergator al for
mației D.namo I, învingătoare în 
clasamentul pe echipe. Iată ce 
nc-a declarat el: „Am poinit de 
la început cu ideea că lupta va fi 
loarte grea. Princ.patii noștri ad
versari C.C.A. 1, aveau in forma
ție nume sonore în ciclism, care 
ne pu.eau lace să înc.inăm s.ea- 
gul. Voința noastră, dorința apri
gă și stalurile eficace ale antre
norului N. Voicu, ne-au condus 
totuși cp re victorie. Ne pare rău 
de un singur lucru: abandonul 
iui St, Po.-eceanu (component de 
bază al echipei C.C.A.) S-ar pu
tea interpreta că în acest fel ne-a 
fost ușurată lupta pentru primul 
loc. Așteptăm noi întreceri pentru 
a infirma încă odata această pă
rere..."

Râmîne ca în viitoarele compe
tiții (prima va fi „Cursa Victo
riei") disputa dintre aceste două 
formații să dea loc în continuare 
la întreceri de nivel ridicat

Discuții pe culmile PietrII 
Craiului

Mașina depășise cu mult pluto, 
nul și ajunsese în vîrful urcușu
lui Piatra Craiului. Aici urma să 
se desfășoare sprint pentru cla
samentul cățărătorilor. Ne-am a- 
runcat privirea peste înălțimi, ad- 
mirînd frumusețea fermecătoare a 
peisajului oferit de Munții Apu
seni. Dar, după o clipă de răgaz, 
ne-am reluat îndeletnicirile coti- 
d.ie,?e-,.Gh. Negoescu, unul dintre 
cicliștii noștri care a strălucit îna
intea generației actuale, astăzi 
antrenor la Locomotiva, ne-a vor- 
bit despre tinerii cicliști. „Am în
ceput să fac ciclism de dragui bi
cicletei și al drumeției. Care spor
tivi, în afară de noi și turiști, pot 
cunoaște mai bine țara și frumu
sețile ei. oamenii și harmeia lor? 
De aceea i-am îndemnat pe tineri 
să practice ciclismul și nu pierd 
niciodată ocazia, cînd trecem pe 
lingă vreo culme sau un loc is
toric, că le explic tot ceea ce cu
nosc despre aceste locuri. S-ar 
părea că voi, ziariștii sportivi sîn- 
teți obișnuiți să priviți o întrecere 
numai Jn partea unde se decide 
învingătorul. Noi, „tehnicienii", ne 
aruncăm insistent privirea și spre

— Reducerea preturilor de intrare — 
pentru elevi și studenti l 

la manifestațiile sportive
[ Printr-o decizie a C.C.F.S. 
( s-a introdus sistemul de pre- 
I țuri reduse pentru elevi și stu- 
I dențj la manifestațiile sporti- 
I ve, aplicindu-se astfel una din 
j prevederile Hotăririi Biroului 
| Politic al C.C. al P.M.R. cu 
( privire la unele măsuri de im- 
j bunătățlre a muncii politico- 
I educative in rîndui studenților, 
l Reducerea este de 50% din 
I prețurile actuale și se acordă 
| la 10% din numărul locurilor 
j puse în vînzare la tribuna a 
( II-a și peluză la toate stadioa

locul unde evoluează tineretul, 
unde se călesc Învingătorii de 
mîlne ai întrecerilor cicliste. Ia- 
ță-I, de pildă, pe N. Marinescu, 
A. Poenaru, St. Salay, Ion Stoica, 
D. Dulu, A. Cristache, I. Constan, 
V. Dobrexu și alții. Este adevă
rat că astăzi nu .luptă pentru vic
torie, ci mai mult pentru termina
rea cursei, dar mîine. cînd vă veți 
ascuți din nou condeiul pentru 
a face cronica vreunei curse ci
cliste, ii veți găsi pe primele 
locuri ale clasamentului și veți 
uita poate că odată ei se zbădeau... 
în coada clasamentelor".

Sfătosul ,,nea Dede" — așa 
obișnuiesc să-i spună cicliștii — 
ne-a mai spus multe lucruri a- 
tunci, ca și alătdată și, trebuie să 
mărturisim, am învățat și noi 
deopotrivă cu cicliștii pe care-i 
antrenează.

In etapa Deva—Arad a-a făcut
și clclocros !

Da, da nu vă mirați. Acesta este 
purul adevăr. In etapa Deva— 
Arad, pe o porțiune de aproape 
un kilometru, alergătorii au fost 
obligați să coboare de pe bici
clete și șă meargă pe jos. Aceasta 
deoarece pe terasamentul șoselii 
era așternut un strat de 15-20 
cm. de nisip, care făcea imposibil 
rulajul pe bicicletă. Pentru efor
turile depuse, alergătorii au m ri- 
tat desigur cu nrisosință laude. 
Dar organizatorii ?

Fără indoială, pentru ei trebuie 
să rezervăm un plus de ..spațiu'* 
în care să-i „săpunim" cum se cu
vine pentru faptul că n-au con
trolat in prealabil traseul. Cunos- 
cînd dinainte aceste deiiciențe (in 
afară de această porțiune cu ni
sip, pe alți numeroși kilometri era 
așternută piatră colțuroasă care 
făcea adevărate ravagii printre 
cauciucuri) s-ar fi ajuns fără în
doială la concluzia că traseul tre
buia modificat. Venind vorba des- 
pre organizatori se cade să vor- 
bim și despre alte slăbiciuni ma
nifestate de către aceștia. In unele 
orașe pe unde a trecut caravana 
ciclisță — Oradea. Turda e c.. 
sportivii au îost întîmpinați în
tr-un mod loarte glacial. Orga
nizatorii nu s-au gindit să ia mă
suri pentru popularizarea compe
tiției, cel puțin in orașele pe unde 
treceau cicliștii. De asemenea n-au 
corespuns pe măsura eforturilor 
depuse de cicliști nici hrana șl 
nici cazarea in capetele de etapa. 
Prin organizatori, înțelegem în 
primul rind Comisia centrală și 
inspecția de ciclism din C.C.F.b.

- P*sPrc o etapă cu surpriza

In sfîrșit, alergătorii au lăsat 
în urmă drumul prost și pot rula 
acum în voie pe asfalt. Așa am 
gindit noi. Insă nu tot așa au 
gîndit și cicliștii. In etapa a 12-a 
(Sibiu—Orașul Stalin 137 km.) | 
plutonul rula din ce în ce mai în- ) 
cet, se depanau amintiri, se fă
ceau chiar „șuete" și în timpul 
acesta media orară scădea. Șezi- 
sați de această situație, arbitrii 
s-au consultat între ei și au de
cis ad-hoc întreruperea etapei. La 
kilometrul 48 înainte de Orașul 
Stalin, steagul de starter a făcut 
semnalul convențional.

Șl astfel, prima oară, cicliștii 
au oprit cu toți in mijlocul șose
lii. De aici s-a dat plecarea indi
vidual, contra cronometru. Este un 
proverb rominesc — „leneșul mai 
mult aleargă și scumpul mai mult 
Păgubește" — care poate fi a- 
daptat la această situație. De 
unde pînă atunci media orară se 
î.nvîrtea in jurul a 30—34 km, din- 
tr-o dată ea a urcat la 39,671 km., ’ 
atît cit a realizat primul clasat, 
ciclistul Constantin Dumitrescu. 
Salutăm și cu această ocazie ini
țiativă arbitrilor care într-adevăr 1 
au contribuit astiel la ridicarea 
nivelului tehnic al întrecerii. Cit 
privește despre participanți, în a- 
ccst caz, puține cuvinte de laudă 
pot fi găsite.

...Au mai rămas pe filele carne
tului nostru încă multe alte în
semnări. Ele ne vor folosi însă 1n 
viitoarele comentarii, iar unele 
vor rămine poate chiar numai a- 
mintin'.

S. SPIREA

nele, terenurile și sălile de J 
sport. ' ]

Tuturor categoriilor de bilete ] 
cu preț redus li se vor aplica j 
timbrul olimpic.

Vinzarea biletelor cu preț j 
redus cît șj intrarea pe stadi- 1 
oane se va face pe baza car- j 
netelor de elev șl student care j 
vor purta viza anuală a școlii j 
sau facultății respective.

Organele locale ale C.C.F.S. j 
trebuie să ia măsurile organi- j 
zatorice necesare, trecînd de J 
urgență la aplicarea in practi- | 
că a acestei decizii.
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